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  mozhde.abdi|رمان اشتباه خوب من
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

  …غرور پر است آدمی دو داستان تو و من داستان
 ….. نیست من آن از باخت
  …آورد خواھد در زانو بھ را تو من عشق

 …. میکند سست را ھایت قدم من یاد
 در تو و میکشد آتش بھ را ایمانت و دین من نگاه و

 …. سوخت خواھی من چشمان آسمان
 اعتراف و شکستھ را غرورم کھ نیستم من این

 …. میکند
 
 
!  تو جام نشستمخی سغی جی گذاشتھ؟ با صدانوی ایکدوم خر!  زنگھ رو مخھنی ای چقدر صداآه

دختره نکبت ! مگھ دستم بھت نرسھ.  خودت کفنت رو بدوزم ،یریبم  غزل! تلفن ناکس بودیصدا
!  ھستمھی من سایاھا راست! شھی مریداره د.. ساعت رو نگاه! رم مدرسھ بدیاوه اوه با! چلغوز

 ی گرد دماغی روشن و صورتی آبیچشما!  بپوشم و برم مدرسھفورمیونی دیو االن با سالمھ١٧
 یقلم
 سھ ساعتھ دارم ییییوا) د؟یاعتماد بھ نفس رو داشت! (کال خوش بحال شوھرم!  دارمی قلوه ایی لباو

 کھ نیی پارفتمی چھارتا میکی پلھ ھارو دم،ی لباس پوشیھول ھولک!  شدری مدرسھ م دکنمیفکر م
 مانھ خانویلی راه رو خھی بقنیواسھ ھم!  کردمسی بھم چشم غره رفت کھ خودمو خدنمیمادرم با د

 ...  خوردمی دو سھ لقمھ ھول ھولکن،ییرفتم پا
 ! ی کھ غذا نخوردنی درست ھم،ی ھولنقدریدختر چرا ا: مامان

   جون دیرم شده، خداحافظیمام: من
  خداحافظ دخترم، خدا پشتو پناھت: مامان

 ادهی خونھ ماست پواری بھ دواری مدرسھ دنکھی روز مدرسھ ست، بھ علت انی امروز اولی راستاھا
 بھ سمتشون بایتقر! اھا اونجان!  و نھال گشتمسای با چشم دنبال نکدم،ی بھ مدرسھ کھ رسرم،یم

 نفره خل و چل٥ پی اکھیما ! می چلوندی و ھمو حسابدنی کشیفی خفغی جدنمیبا د... پرواز کردم
 زنگ مدرسھ کھ اومد یصدا! غزل و فائزه!  اومدنی مری دشھیکھ دو تا از بچھ ھامون ھم! میبود
ھمون موقع چشمم !  سمت صفمی رفتنی خانومانھ و متنکھی منظورم ایاوه سار!  رو صفمیدیپر

 !  سمتش و سفت بغلش کردمدمی سمتم دوادی باز داره مشیبھ غزل خورد کھ با ن
 !  نکن نفلھ خفھ شدمی آیآ: غزل

 ! ی نداراقتینکبت ل: من
 ! یدی بھ خودت فحش می دارمی ھمسان ھستزمیعز: غزل
 یی و لبای خاکستریی چشمادهی کشیغزل صورت! می ھم بودی و فکر کپی و من از نظر اخالقغزل
 یچشما! گھی ھمدی ھم دوقلو بودن و البتھ کپساینھال و نک!  داشتی و دماغ خوبکی و کوچیقلوه ا
!  بچلونمشونی برجستھ کھ من کھ خودم دخترم دوست داشتم حسابیی کوچولو و لبای و دماغیمشک

 ی داشت چشمای معمولافھیھم ق) فائزه(فافا !  ت گل کرده ھاییای حی رگ بی اول صبحھیسا ییھ
 زی آنالالیخیب!  خوشگل داشتیلی و در کل صورت ساده و البتھ خی استخونی و دماغرهی تیقھوه ا
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 یوقت!  کنھھمی و تنبادین) معاون مدرسھ( تا خاتون سادمی صف درست وایکردن بچھ ھا شدم و رو
 ھم شی ھم و فافا و محدثھ پشی و نھال ھم کھ معلومھ پسای ھم، نکشیکالس من و غزل پ میرفت

 ! فیبتعر: با ذوق گفت یغزل! نشستن
   کنم؟فی رو تعریھان؟ چ: من

 ! ی کردیبگو تابستون چھ غلط: غزل
   خوب خوبیغلطا: گفتم طنتی با شمن

  نھ بابا؟: غزل
 !آره بابا: من

   باومینی بنیشیب: غزل
   بچھ ھا اینجاروسسسیھ: فافا
 !  معلم نشستھ بود دھنمون اندازه غار حرا باز شدزی می جوون کھ روی پسردنی غزل با دمنو

 !گرهی چھ جھ؟ی کنی ایوا: غزل
 !  فرد اومده گمونمبی ادیدھنت رو ببند غزل معلم جدیده، جا: من

 ! از االن بگم مالھ خودمھ: غزل
   گفتھ؟یک: من

  من گفتم: نگام کرد و گفت ی برزخغزل
  دختر خوبیگفتیآھان خب از اول م: من

 ی روشن و چشمای قھوه ای خوشگل بود موھاییخدا!  زد و بھ پسره نگاه کردیشخندی ھم نغزل
خاک تو سرت ! اوفــــــــــــــــــــــ!  خوش حالت و لباش کھ چھ عرض کنمیھمرنگ موھاش دماغ

ھ دست  گرفتن با وجدانم بودم کی در حال کشتنطوریھم! ستی خب دستھ خودم نی ولا،ی حی بھیسا
 اومد ی کنیا!  جد ساداتای!  مواجھ شدمیبرگشتم و با دوتا چشم قھوه ا! رو شونم فرود اومد یگرم

 دست گذاشتھ رو شونھ من؟ غزل زد ی بھ چھ حقنی اصال اکنھ؟یباال سر من؟ چرا با تعجب نگاه م
 دمان جانم بو گرفتن با وجدی پامو رو پاش گذاشتھ بودم و چون بنده در حال کشتدمیفھم! بھ پھلوم

 افتادن پیطبق معمول اک! اطی زدم حمی جکی شرطھی اوضاع خدمیمنم د! دمی صدا کرده نشنیھرچ
 !دنبالم

 ! خاک تو سرت کنند: فافا
 ! یدی کھ شوھرم رو قاپیخودم کفنت کنم الھ: غزل

  ؟یآخھ اشگول بدبخت حنجره ش پاره شد از بس صدات زد، کجا بود: ساینک
   بشموونھی آخر رو زد کھ من دری تنھال
 ! وونھید: نھال
درضمن حاال !  دو روز واسم چشم و ابرو باال بندازهخوادیفوقش م! شدهیاه بسھ حاال انگار چ: من

درضمن اون غول !  پاش لگد شدهکمی کھ دیکشی خودتون رو مدی دارنقدری شما اھیانگار چھ تحفھ ا
 ! دهی ھم نگز من رفتھ رو پاش ککشی پانکھیتشن بخاطر ا

 ؟یاری جوش معی سرنقدری چرا ازمیعز: غزل
 !  تاره موتھی ی مرگت، فداشیآره فدات شم، آرشام پ: ساینک
  ؟!آرشام جفت جدیدتھ: من
 ! اسمش آرشامھ!  معلم جدیده ستنینھ بابا ھم: ساینک
 !  کرده باشھی نمیاد خودشو معرفادمی: من
 ! یخب تو ھنوز منو نشناخت: ساینک

   مارمولکیآ: و من ھمزمان غزل
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 ی ما جورپی اکیواقعا خنده دار نبود ول!  خندهری زمی زدی و پقمی بھ ھم انداختی نگاھھی غزل منو
 !  مورد بودی بی از ھمون خنده ھایکی نمیا! دیخندی ھم مواری دیبود کھ بھ جرز ال

 اندازه قابلمھ بھ پشت منو یی چشون شد؟ با چشمانایا! بچھ ھا خنده شون رو قورت دادندمی دھوی
 !  بستخی آرشام خون تو رگام دنی با دمیدیمنو غزل با اکراه چرخ! شده بودنرهیغزل خ

 ------------ غزل-------------- 
 !ژنی امامزاده بای

 مخش رو خواستمی سرم مریخ!  باشھدهی مارو درباره خودش شنینکنھ حرفا!  شدیزی آبرو رچھ
قشنگ ! ایشاال خودم خرماتو سر قبرت پخش کنم.  ایشاال خودم کفنت کنم،یری بمھی سایا!بزنما

 ھی خانومانھ دست بچھ ھا گرفتم و با گفتن یلیخ!  کھ برداشتھ بودمیی بھ تمام فاز عاشقانھ ھایدیر
 !  زدممی بھ آرشام جدیببخش

 ------ ھیسا------- 
ھ بچھ ھا عالمت دادم و در ب! کنھی ھممون رو نصف مپرهیاالن غزل م! طھی اوه اوضاع خاوه
 شد و راھشو گرفت، الیخی بعد بیول! غزل موند دنبال کدوممون بره. می پراکنده شدھی از ثانیکثر

   ھوا رفتم سمتش و دستمو گذاشتم رو شونھ شیب
   نداره عشقمی ناراحتیغزل: من

  ھھ ھھ ھھ گمشو: غزل
   ھم بت نیومده ھایخوب: من

  شوآبروم رفت، لطفا خفھ : غزل
   چپھ شو، آبشو بخور نعشھ شوییتو دست شو: من

 ششششششععععوررررریب: غزل
 :  شدم و گفتمی برزخمنم

 یچھ غلط!  باشھدهی فرض مثال شنده؟بریاصن از کجا معلوم حرفامونو شن! شدهی حاال انگار چچتھ؟
  ری از مدرسھ اخراج کنھ پس لطفا واسھ من آبغوره نگتونھی؟ من گفتم کھ منم رو نم! بکنھتونھیم
 نی جوش آوردم واسھ ھمدنی م رو دیدن فھمافھی با عصبانیت رفتم سمت بچھ ھا، بچھ ھا کھ قو

آرشام اومد سر کالس !  بعد ھمھ اومدنقھیرفتم سمت کالس و سر جام نشستم چند دق! پراکنده شدند
 :  کردابی حضور غی عادیلیخ
  ش فرامنھیسا_

  حاضر: من
  انیغزل پو_

 حاضر: غزل
   رادساینک_

  حاضر: ساینک
  نھال راد_

  حاضر: نھال
  دی با ھم داریخانوما شما نسبت_

  خواھریم: ھمزمان سای و نکنھال
  ییکویفائزه ن. دمیفھم_

  حاضر استاد: فافا
 چھ استاد استاد نی کرده، ببزی آرشام جون دندون تی فافا برانی ایغزل: رو بھ غزل گفتم من

 !!!! بپا آرشام از کفت نره ھا.کنھیم
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   !کنھی نمی غلطچیفافا ھ: غزل
 ! باشھ اصن تو آرشام رو بپا از کفت نره: من

  خفھ: غزل
  شو: من

  ــــــــــھیسا: غزل
 غـــــــــزل: من
  بسھ بچھ ھا: ساینک
 مدرسھ مالھ نیراستش ا!  شدمسای جواب دادن بھ نکالیخی بکردی آرشام کھ داشت نگاھمون مدنی دبا

!  ساختن وگرنھ تا االن صدبار منو غزل را اخراج کرده بودندنجاروی ایکیپدر منو غزل بود، شر
 گھپشتم گرمھ، ا:( گفتی شوفاژ افتادم خرسھ مغی اون تبلادیھھھھھھھھھھھھ ! خالصھ پشتم گرمھ

 شدم و غزل ھم نی رفتم سوار ماشعیزنگ رو کھ زدن سر)  پشتم گرمھنکھ،یشادم اگھ خوبم، واسھ ا
  سوار شد

  کجا؟: من
   خونھ شماامیبابام گفت ب! خونھ پسر شجاع: غزل

  آھا بپر باال: من
 : کھ راننده گفت....  ھامونلی سمت موبامی شد و حملھ ور شدسوار
  خانوم

  بلھ؟: من
  دیاری بفی ھم تشرانیخانم پو   ھست شما ویآقا گفتن امشب مھمون: راننده

 آخخخخخخ جوووون: و غزل ھمزمان من
 ___   مھرکی____ رادیھ____
  جناب:یمنتظر

  بگو: من
  منتظرتوننسی رئیعنیببخشید ...سر_
 . دمیفھم_

  لبخند زدمو نشستم. کردی با لبخند نگام مسیرئ.  و وارد اتاق شدمپاشدم
  دییبفرما: من
 .....  سر اصل مطلبرمی مکنمی نمینیخب مقدمھ چ_

  کردمیبا تعجب نگاھش م.  دوتا شاخ گنده رو سرم در اومدسی رئی حرف ھادنیز شن ابعد
 یکنیخب قبول م: سیرئ
   چشمنکھی منظورم ایعنی کھ زوره یوقت: من
 :  خنده شو خورد و گفتسیرئ
  ی بریتونیم
  ممنون خدانگھدار_
  خداحافظ_

 ...  شل شدشمی نسی رئی ھا، از حرف ھادی طول کشی چند ساعتھی زدنمون حرف
  زنگ خورد، آرشام بود، جواب دادممیگوش
  جانم: من
   ماھتیسالم بھ رو_
  یسالم گوگول_
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  یی کجارادیھ_
  جون بودمسی رئشیپ_
   داشتکارتیچ_
 گھی دگھید: گفتم طونیش
   مزهیب_
   نمک دقت کنمدی تو خردی بوده بای قالبیشبی حتما نمک دخوابم،یا من شبا تو وان نمک م_
   بامزهبابا_
  ابانمک؟ی ای نمکم یماذا فاذا؟ آخرش ب_
  ؟ی کردکارای چم،ی بگذرستیمھم ن_
   نھ؟ای ی کالسا چطور بود؟ دوتا دختر تور کرد؟ی تو چچیھ_
   بدجور چشمم رو گرفتھیکی ینوچ ول_
  دی شری ھم پیایشاال بھ پا_
  خونھ؟یای می کز،یمزه نر_
   تو شام بخور بخوابام،ی مری دزمیعز_
 اری در نی مسخره بازرادیھ_
   چطور مگھ؟دونمینم! باشھ بابا_
  کارمی کالسام تموم شده خونھ بچیھ_
   زود اومدم فعال داداشدی حاال شایاخ_
 فعال_

 اخالق میستی ھم نھیشب. آرشام داداش دوقلومھ. نطورمی فقط با آرشام اد،ینی نبنجوریمنو ا.  کردمقطع
 من فاکتور ی ھای طبعیالبتھ از شوخ. گری جیلیمغرور، با جذبھ کال خ.  ستگھی ھمدیھامون کپ

   جواب دادمییبا خوش رو...  غزلھھ؟ی کنیا!  زنگ خوردمیباز گوش.... میریبگ
   خودم احوالت؟کھی کوچیسالم بر ابج:
  ؟یخوبم تو خوب_
  شمی نمنیخوبم بھتر از ا_
  چھ خبر_
   تو چھ خبریسالمت_
 یری ھگمای منا،ی اھی عمارت سامیری ممی دارنی جون تو ماشھیبا سا.  تازه از مدرسھ برگشتمیچیھ_

 ؟ی مھمونیایشب م
  ھیکاری ننتھ دوما آره بھتر از بیریاوال ھ_
  نمیصورت نحستو بب   تا شب کھ   باشھ پس فعال_
 !  منو کشتھیمھر خواھر_
  باشھ حاال، خداحافظ_
  زمیخداحافظ عز_

کال من مثل ! دوستشھنی بھترگھی ھم کھ مھی سانیا! مثل خواھرم دوستش دارم...  دوستم بودغزل
 !نمشیبی مبی رقھی

 ام وه ی کردمو سوار بیپوف... یشی خوب میدکترم گفتھ قرصاتو بخور. ستی خودم ندست
 ... خوشگلم شدم

 _____ ھیسا____
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پسره !  برامبھی رقھی ندیدمش اما مثل نکھی ابا...  داداش جونشنی غزل افتاد با فک زدن با انی اباز
 !  دوست دزدی

   کھ تموم شد رو بھش گفتمتلفنش
  غزل

  جانم؟_
  نم؟ی صورت نحسش رو ببی مھمونادیم_
  دی باھم آشنا شادیآره م_
  خوبھ_

 ی پسره، چنیاز شما چھ پنھون بھ ا. ستی رو بھ سمت پنجره برگردوندم از خدا کھ پنھون نصورتم
 اختالل ست،ی خودم نریتقص....  نسبت بھش ندارمی اصال حس خوبرادی ھنیبود اسمش؟ آھان ھم

 دلقک ن،ی داداش دارم بھ اسم متکی و من می ھستی جون جونیخب من و غزل دوستا... روانیھ
غزل     خواھر ھم دارم بھ اسم مژگان،ھیسالشھ،٢٢ ازش ندارم یست البتھ منم دست کم خانواده

  ھ؟یاسم داداشت چ:  گفتمی بار وقتنی اولادمھی( ا،ی داره بھ اسم کنیھمسن مت داداش کی
  ایک_
 گھیبابا داداشت د_
  گھی دایک_
  گمیوا خب داداشت رو م_
 ) استیخنگھ اسمش ک_

 الی و پدر من جناب مھندس دانانی بھ ھم وابستھ ن پدر غزل، جناب مھندس پویلی ھامون خخانواده
 ٨ و بعدش ھم رفاقت سازنی مرستانی دبھی یکی و شرشنی باھم آشنا می اتفاقاتی دو طنیا! رادمنش

 ھم زل شدم، غادهی در رو باز کردمو پدموی کشیپوف.  عمارتمی بوددهیبھ خودم کھ اومدم رس! سالھ
  رفتی شد کنارم راه مادهیپ

 !ی درھمشده؟یچ: غزل
 !خستھ م. ستی نیزیچ: من
   شد؟لی ھمھ تعطنای ایآھان، پس مھمون_
 ! ادی باشھ و نھی درصد فکر کن ساکیمعلومھ کھ نھ، ھھ تو _
 اھا از اون لحاظ_
  لحاظنینھ از ا_
 یخوشمزه شد_
   بچشکمی ایحاال کھ خوشمزه شدم ب_
  ؟یدونستی میشعوری بیلیخ_
   بگودی جدزی چھی دونمیم_
  ی خریلیخ_
  دونمیم_
 عاشقتم_
  دونمیم_
  خونتون بمونمخوامیامشب م_
 دونستمینم_
   نظر؟یدونیحاال کھ م_
  منکھ از خدامھ_
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  دونمیآره م_
 . می مادرم بھ خودمون اومدی صدابا

 نیخوش اومد... سالم دخترا: مامان
   مامانیمرس:  من

   جوندی مرواریمخس: غزل
   تودیایب: مامان
. رمون بود خانم خدمتکاایھل.  ھامون رو گرفت و خم شد و رفتفی رو صدا کرد اون کای ھلمامان

 خدمتکار استخدام نی بزرگھ واسھ ھمیلی عمارت خی ولمی نداشتازیدر اصل ما بھ خدمتکار ن
 ...میکرد
 . می تو اتاق من و لباس عوض کردمیرفت

   منھ ھای براھی نفتیاون لباس آب: غزل
  پوشمی رو مدیباشھ بابا منم اون سف_
  یکثافت عمرا بذارم از من خوشگل تر کن_
  شمی من خوشگل تر می ھم کنی خودکشنجایھم_
  نای تو حلق ابن ستیجملھ بند_
 ! ی اون بدبخت دارکاریچ_
  اسمش اومد تو ذھنمییھوی ندارم یکار خاص_
 !  فکر کردنی از نیمچھ عقل براغیدر_
  نیی پامی برکنھیزر نزن، مامانت صدامون م_
  میباشھ بر_
 اما اصال اشتھا خوردی غزل با ولع مم،ی و غذا خوردمی نشستزی می و رونیی پامی خانومانھ رفتیلیخ

 ھھ... تو خودمرمی مییھوی نھینداشتم،جالبش ا
  ھ؟ی سایخوری نمیزیچرا چ: غزل

  اشتھا ندارم:من
  باز سگ گازت زده؟: غزل

  ای بی باال، غذا کھ خوردرمیمن م... خفھ: من
  یاوک: غزل
 بود طولش ی ھفتقھی کوتاه و نی کھ دکلتھ بود باالش آستدی لباس سفھی باال بھ لباسام نگاه کردم، رفتم

 یرانی بود، پدر من اگری جیلی بود و دنبالھ ھم داشت کال خی ش ھم تورھی زانو بقی بند باالھیھم تا 
.... نطوریغزل ھم ھم ، بھ کار من نداشتیبزرگ شده بود در اصل و کال کار) ایتالیا( رم یبود ول

 ی کھ نازک بود و بلند بود از روی نفتی لباس آبھی لباسش رو نگاه کرد،  بعد غزل اومد باال ویکم
البتھ غزل شالش رو انداخت رو ... خوردنی مچی بھ باال فقط دوتا بند داشت کھ دور گردنش پنھیس

 ھی ساھیغزل . میدیپوش لباس. میبگذر... کردی جلب توجھ می بدجوردشیشونھ ش چون پوست سف
 ش کرده بود ی کھ بدجور خواستنیشی رژ لب قرمز آتھی ش رو ھم ی صورتی زده بود لبای نفتیآب

 بلند و پر پشت بود یلی سرخم زدم، مژه ھام خی برق لب بھ لب ھاھی.  نبودمشیمن اھل آرا... زد
 : می ھمزمان گفتی و اتفاقمیمنو غزل بھ ھم نگاه کرد.  ھم زدمملی رھی

  ی خوشگل شدچھ
  ، مامان بود در اومدی مون گرفت، صداخنده

  د؟یدخترا آماده ا: مامان
 میآی ممیبلھ مامان جون دار: من
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 جشن رون،ی بمی و از اتاق رفتمیدی ماھم کفش پاشنھ بلند ھمرنگ لباس مون پوشومدی نیی صداگھید
    می و بھ سمت باغ بھ راه افتادمی شدنی پدر منو غزل بود، سوار ماشیکی باغ شریتو
 بودم کھ غزل صدام کرد، نستای بود، تو المی رد و بدل نشد، سرم تو موبای حرف خاصنی ماشتو

 بود ی باغ بزرگم،ی شدم، وارد باغ شدادهی پنی متشخصانھ و با غرور از ماشیلی خم،یدی رسدمیفھم
 م ھانی مھندس پوم،ی تا جوون با لبخند بھ سمت پدرم رفتری بود از پی ھمھ جور آدمم،یوارد شد

   بابام بودشھیپ
  سالم بر پدر بزرگوار و دشمن خوب خودم: من
 ھمو دشمن صدا نی کل کل واسھ ھمنی و ھمچنمیکردی می باھم شوخیلی خانی و عمو پومن

  میکردیم
 . سالم بر دختر گل خودم و غزل خانم:بابا

   بابا و دشمن گل خودمیسالم بھ غزل: عمو
  ییسالم بابا: غزل

   چشمام رو گرفتی جلویکی ھویانداختم کھ  بھ جمع ی نگاه سر سرھی
   ول کن،ی خودتدونمی منیمت: من
 خودم، انگار ی و کپی با خنده دستشو برداشت و اومد جلوم، الحق کھ داداش خودم بود چشم آبنیمت

   خخخخیمنو پسر کرده باش
  ؟ی ابجی چطوریسالم غزل!ی خوشگل شد؟ی خوبیسالم خواھر: نیمت

  ؟ی خوبم تو خوبیسالم داداش: غزل
 :  و بھ مسخره گفتدی کشی آھنیمت

  رهی و مادی مھینفس
   بچم تحت فشارهیاخ: من
   سرکار، شب خستھ کوفتھ برمیگردمرمی صبح الطلوع م،ی ھستیآره بجون تو کھ تھ تغار: نیمت

  جونھ خودت نکبت، مگھ من جونم رو از سر راه آوردم بزغالھ؟: من
  زنھ؟ی حرف مینطوریآدم با داداش بزرگش ا: نیمت

   من فرشتھ مستمی آدم، منکھ آدم نیگیم: من
  ؟یالبد از آسمونم افتاد: نیمت
  ؟یدیآره تو از کجا فھم: ذوق گفتم با

  یی پرویلیخ: گفت دیخندی کھ می حالدر
   گرفتمادی دیاز استادم کھ شما باش:من
  نھ بابا؟: نیمت

  واال بابا: من
  پرو: نیمت

  یخودت: من
  ننتھ: نیمت
  منظورم اینھ شوھر ننتھ: ھول شد گفت نیمت.  نگاه کردنی بھ متی مامان برزخھوی
 ...میدیخندیمنو غزل غش غش م.... دی گرخنیمت.  نگاه کردی رو جورنی بابا برگشت متھوی
 غزل: پسره گفت ھی ھوی

  شد؟؟؟یمیدم چنفھ.  پسره رفت و بغلش کرددنی با شوق برگشت و با دغزل
 پسره، پسره مسخ شده بود رو من، چندبار پلک زدم کھ غزل گفت شی و برد پدی دست منو کشغزل

  رادهی ھنی جون اھیسا:
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  ھی جون، سارادیھ: گفت رادی بعد رو بھ ھو
 باھام دست داد، نگاش کردم، یی زدم و دستمو سمتش دراز کردم با خوش رویشی لبخند نمامنم

 بلند کمی ھمرنگ چشماش کھ ی و سرخ سرخ موھای قلوه ای لبای مشکی ست، چشماکھیچقدر ت
 کلشی مبارک نیاوردم، از ھی بھ روی رفت ولیلی ویلی من کال دلم قکردی جذابش میلیبودن و خ

 تنش بود پی کخورد،ی بود، کت و شلوار داشت تو بدنش جر می ورزشکارگفتم،  بگم کمیھرچ
 !کردی کارو منی اونم ھمکردمی مزیآنال کھ اونو ینطوریھم! المصب

 ______ رادیھ______
 داشیوارد شدم با چشم دنبالش گشتم، اھا پ!  کنھ غزلریتو گلوت گ!  ھاھییعجب جا!  باغ شدموارد

 ش ھم رو کمرش آزاد بود، چقدر خوشگل شده ی بلوطیموھا!  بوددهی پوشی نفتی لباس آبھیکردم، 
 بعد قھیرفت و چند دق!  من با ذوق اومد سمتم و بغلم کرددنیکثافت، صداش زدم برگشت سمتم با د

 کمرش نیی بلوند و بلند تا دو انگشت پایموھا!  دخترنی بود ایگریعجب ج!  برگشتی حورھیبا 
غزل با !  بودایزیــــــــــــــــــــــ عجب چاوف!  کھ بھتره نگمی روشن درشت و لبای آبیو چشما

  رادهی ھنی جون اھیسا: گفت ییخوش رو
  ھی جون، سارادیھ: بعد رو بھ من گفت و

  خوشبختم:دستشو دراز کرد سمتم و گفت .  زد کھ بھ شخصھ غش کردمی لبخندھیسا
  نیھمچن: گفتم منم

 نگاه از نگاه کیھ نقطھ نقطھ بدنم رو در  کنھ چون شروع کرد بزی اومد منو آنالادشی تازه انگار
 خوردن کھ ی مامان باباش چدونمینم! شرفی بود بیزیعجب چ!  نگاش کردمشتریمنم ب! گذروندن

 !  رو پس انداختنی نانازنیھمچ
 _______ھیسا_______

 :  غزل و در گوشش گفتمی کردم زدم تو پھلوزی رو آنالرادی کامل ھیوقت
   ھاھیزی ت خوبھ عجب چقھی نھ خوشم اومد ھمسان جون سلنھ

 ای حیب: غزل
 ! گمشو اصن حاال انگار داداشش چھ تحفھ ست: من

  ھ؟؟ی سامیداشت: ایک
 و ی عادی و لبای مشکی چشماایک! اوه اوه حتما بھ خودش گرفتھ!  بھ سمتش برگشتمای کی صدابا

 .  داشت قد بلند و چھار شونھی قھوه ایموھا
 !  غزل با تو نبودمنیبھ مرگھ ھم! بھ جونھ تو کھ نھ: من

 بھ جانھ تو: غزل
  مرگھ تو: ھمزمان ای و کمن
  یریتو بم: من

  ھم صداش رو صاف کرد و با دستاش شروع کرد بھ نشون دادنغزل
 گھیدست د( یریاز اون تو بم) دادی از دستاش رو نشون میکی کھ یدر حال( یری تو بمنیا: غزل

 یری تو بمنیاز ا)  دستش رو باال گرفتیکیدوباره اون ( یری تو بمنیا! ستایھا ن) ش رو آورد باال
 ) دوتا دستش رو بھ ھم چسبوند(ھاست 

 !میدیخندی و ھممون غش غش مدادی حرکات رو انجام منی باحال ایلیخ
 یالحق کھ خواھر خودم: من
  ستمی ننجای مثال من ایالک: رادیھ

  رگردوند و شروع کرد بھ سوت زدن ھم سرشو ببعد
   چشممون بھ جمالتون روشن شدرادیبھ داداش ھ: زد رو شونھ ش و گفت ایک
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   ھای تلپشمیخوبھ ھر روز پ: رادیھ
  ھامیینجایماھم ا: من
  دمتی ندی ازهی پزهی رنقدریا ا: رادیھ

 :  لبخند زد و گفتی شدم سمتش کھ غزل گرفتم، زورکبراق
 ! دختر مھندس رادمنش ھستھی رفت بگم ساادمی جون رادی ھِا
 ! مات شدرادیھ

 _______ رادیھ_________
 !  رادمنش ھست؟؟؟؟؟ نـــــــــــــــــــــــــــــــــھھیسا....  دخترنی ایعنی!  لحظھ ھنگ کردمھی

 برادرش باشھ چون زدمی و باھاش مشغول شد، حدس می پسرھی شی برگردوند و رفت پسرشو
 : و تو گوش غزل گفتمدموی کشیودش بود، پوف خھی شبیلیخ

   من باس برم کار دارمیغزل
  باشھ داداش خداحافظ_
  زمیخداحافظ عز_
با خنده رفتم . بود tv آرشام پا...  خونھدمینفھمیدم چطور رس.  تو فکر بودمدیشد. رونی باغ زدم باز

  سمتش
  کاری بیسالم بر آقا:من
 ؟ی اومدیسالم ک_
   االننیھم_
 !یای شده؟ کالفھ بنظر میزیچ_
 . خستھ شدمکمی بودم ینھ مھمون_
  اھا_
 ریمن برم بخوابم شب بخ_
  ریشب توھم بخ_

 شلوار ھیو کت و شلوارم رو در آوردم و .اخم کردم.  خودمی تو اتاقم بازم رفتم تو قالب اصلرفتم
بھ ... دارم با خودمم مشکل ست،ی خودم نریتقص.  سر تختدمی و پردمی و تیشرت پوشیورزش
! نکاری بازم اشتباه کردمو رفتم دنبال ای ابھت ولنی؟ من با ا!؟!؟! بودمیمن ک!  فکر کردممیزندگ
!  فکر کردمدمی جدتیبھ مامور...  رفتم دنبال عالقھ می فرد با اسم و رسم بزرگ بودم ولھیمن 

فقط با !دینی نبینطوریمنو ا! ؟ پوفف! کنمی کارنی ھمچتونمیچطور م!  مثل خواھره غزل بودھیسا
 م، جلو خودم بگنویالبتھ جرعت ندارن ا! معروفمی معروف بھ کوه سنگھی بقنیب! شوخمکمیآرشام 

 پلکم دی نکشی کردم بخوابم و طولیچشمامو بستم و سع. ادیمن چقدر خوابم م! دمیاز آرشام شن
 ....  شدنیسنگ

 ______ ھیسا_______
  یغزل: گفتمرو بھ غزل. تعجب کردمرادی رفتار ھاز
 جونھ دلش_
   چش بود؟رادهی ھنیا_
  چش نبود، دماغ بود_
   گفتمیجد_
  نطورهی اتشیشخص_
   نچسبی پسره شششیا_
  یفتیبھ نعفتھ باھاش در ن_
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  شھ؟ی می چفتمیب_
 نی متی من روانی اون روانی در افتاد ور افتاد، البتھ با توھم ھستم، کال تو روانرادی با ھیھرک_
 !  دارندازی نانی اطرافمی بزنمارستانی تھی دی آرشام اخمو، باوونھید
  نی رو زمختھیمزه ھات رو جمع کن، ر! بابا خوشمزه_
   ھایاریکم ن_
  تا چشت درآدارمینم_
 ھیسا_
  غزل_
 می و منو غزل رفتفتادی نی اتفاقی مھمونھی نگاه کردم، بقدنیرقصی کھ مھی و بھ بقمی دعوا شدالیخیب

 ! سمت عمارت
 تو حموم غزل ھم رفت تو حموم دمی کردم و رفتم تو اتاقم اول از ھمھ پری پلھ ھارو طی خستگبا

آدم داخل ... تو وان نشستم و بھ اون پسره فکر کردم....  خودش در نظر گرفتھ بودی کھ برایاتاق
  کھ ھمھ رو مسخی آبیی گرد و چشمایصورت...دمی دنھیخودمو تو آ.... شدی چشماش غرق میمشک

 سرخ وسوسھ ی قلوه ایلبا...  شدمقی چشمات باھات رفنی من واسھ ھمگھی غزل مکنھ،یم
 : کردمو جواب دادمیپوف....  بودنیآرم.  سنگ وان برش داشتمی زنگ خورد از رومیگوش....کننده

  نیسالم آرم_
  زمیسالم عز_
 ! زمی بار بھ من نگو عزکی ھزار و نیھزار بار گفتم، ا_
  زمیچرا عز_
 !  اصال حوصلھ تو ندارم،ی دارکاری بگو چنیآرم_
  ؟ییکجا_
  بھ تو چھ_
  ھی نکن سایبا اعصاب من باز_
 کنمی اصن آدم حسابت نم،یخوریبھ ما نم_
 باشھ دارم برات_
  ینیھھ تو خواب بب_
 یتو فقط مالھ خودم.  بارکی ھزار و نیبقول خودت ا_
  وقت خوابت گذشتھ، خداحافظ_
  حافظ عشقمخدا_
 دمی غزل رو درونی دور بدنم و از حموم رفتم بدمیچی رو قطع کردم و حولھ رو پلی حرص موبابا

   کنشی چشاتو درویییھو: شده بود روم با خنده گفتم خیکھ م
  ھیکوفتت بشھ سا.... دوش ندالم_
   کوفتم بشھ؟یوا چ_
 ..... شمیالمصب منکھ دخترم ھم وسوسھ م... گمی رو مکلتیھ_
  ؟یدی پز می تو کھ بھتر از منھ، دارکلیبسھ بشھ خجالت بکش، دوما ھ_
  نھ بھ جانھ تو_
  مرگھ تو_
  یریتو بم_
 ستای ھا نیری از اون تو بمیری تو بمنیا_
  میگمشو بکپ فردا مدرسھ دار_
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  نھ؟ی از آرشام جونت دور بمونیخواینم_
   مدهیی شکم زا آرشام انگار ده سالھ ازدواج کردم و ھفتیگی می جورھی_
 .... دی گفتم شای قراری بنقدریواال ا_
  یزنی حرف مادیتو اصوال ز_
 غزززلللل_
 ھھھییییسا_
  کوفت_
  درد_
  مرض_
  ری شب بخیخیپوفف ب_
  عشقمریشب بخ_

 زدمو رفتم سمت کمدم لباس یلبخند...  خوابش برددهی نکشھی ثانکی گذاشت رو بالشت و سرشو
 نشھ، تو داری سشوار بی غزل با صدانکھی بخاطر ا،ی و رفتم تو اتاق کناردمی پوشیخواب مشک

 : چارچوب در دیدمش، با تعجب گفتم
 ؟ی خواب نبودمگھ

  موھات رو سشوار بکشماینوچ ب_
  باشھ_

 ...  نشستم غزل ھم مشغول خشک کردن موھام شدشی آرازی می جلوی رو صندلرفتم
  گمایم: غزل

  ھوم_
  دل نھ صد دل عاشق شدهھی داداش ماھم نیا_

  ؟؟؟؟یییییییییچ: دمی داد کشبایتقر
  یاری در می بازی دختر چرا کولیییھ_
 ؟یگی رو مایک_
 اوھوم_
 ؟یعاشق؟ اما عاشق ک_
  حدس بزن_
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــھ_
  ھم آره ھم نھ_
  مژگان؟؟؟؟؟_
  ی ھستیزی دختر تادیخوشم م_
  چھ خوب_
  اوھوم_

  کنھی غزل داره نگام مدمی موھام تموم شد پاشدم کھ دسشوار
   کنشی چشماتو دروا،ی حیب: من
 یدی لباس پوشینطوری خودتھ چرا اریتقص_
  یزیکف دستم رو بو نکرده بودم کھ تو مثل پسرا ھ_
  نطوریکھ ا_
   غزلریشب بخ_

   شدمھوشی بدهی بھ بالشت نرسبعدشم



 14 

 _______ صبح_____ ھیسا_______
 تکون دادم، اون ھم رفت، بالشت رو برداشتم و ی شدم و سرداریب) خدمتکار( ای ماری تکون ھابا

 برداشت سمتم کھ دستامو بھ حالت زی ھا نشست تو جاش، خی تو سر غزل مثل جندمیمحکم کوب
 !  شدهریبخدا مدرسھ د: بردم باال و گفتم یمیتسل

 منتظرمون بود، صبحونھ رو در نیی مامان پانیی پامی و رفتمی اکراه بلند شد، سھ سوتھ حاضر شدبا
  و بعد ھم راننده مارو رسوند مدرسھمیکمال آرامش خورد

 زد و با غرور وارد شد، یشخندی در مدرسھ کھ وارد شدم، با غرور سرمو باال گرفتم غزل ھم ناز
 . می چلوند ، بماند کھ چقدر ھمومی و سالم کردمی بھ سمت بچھ ھا رفتنی خانومانھ و متیلیخ
   آرشام اومد سمتمدم،ی کشی اازهی اصال حوصلھ نداشتم، خمی ولدونمی رو نملشیدل

 یای بنظر نم؟سرحالیرادمنش خوب: آرشام
  دمی خوابری دکمی شبی دستی نیزیچ: من
 زد و رفت و ادامھ درس ی بھ آرشام نگاه کردم، لبخند کجنی غزل نگاه کردم خواب بود، شرمگبھ

 کردی حواسم بود آرشام ھمش داشت نگاھش مشد،ی معصوم میلی خدیخوابی میترو داد، غزل وق
 نگاھش کردم یکالس تموم شد من اومدم بزنم بھ غزل کھ آرشام دستم رو گرفت، با اخم غلیظ

 : ول کرد و گفت  دستموعیسر
   استراحت کنھدی بزارزهیچ
   کالس دارهشھینم_

 آرشام دنی ھا طبق معمول اومد فحش کشم کنھ کھ با دی بھ غزل دادم مثل جنیی ھم تکون ھابعدش
  دیحرف تو دھنش ماس

  متاسفم...واقعا مت... من....استاد: تتھ پتھ گفت با
  انی پوستی نیمشکل: آرشام

 میبعدش ھم رفت....  غش کردن رو در آوردی کردم ادافی غزل تعری برای بعدش ھم رفت، وقتو
سرمو .... یزی چھی کھ محکم خوردم بھ دمییدویبشم، داشتم م از مدرسھ خارج نکھیخونھ قبل از ا
 :  آماده کردم کھ اون گفتی معذرت خواھی آرشام خودم رو برادنیبلند کردم، با د

 ...  داشتی اگھ مشکلقی تحقی بده براانی بھ پونوی ارادمنش
 زدم کھ سھ متر ی خفھ اغی غزل و جشی پدمی االن شماره داد؟ دونیا! کپ کردم... بعدش رفتو

   باالدیپر
 شده؟یچ...دیزھرم ترک... یریبم: غزل
   زدی از خوشحالغی دوتا جی کردم، از خوشحالفی تعربراش
  بدو بدش من: غزل

   رو؟یچ_
  شماره رو_
   ھایمبادا بھش بزنگ_
   درصدکیتو فکر کن _
  کنمیفکر نم_
  میبر! ھی دیاز بس منگل_
  میبر_

 : نگاه کنم گفتمنکھی بدون اندفعھی ایزی چھی بھ  رفتن دوباره خوردمموقع
  الهللا .... کھی بر خرمگس معرکھ لعنت، آخھ مرتیا
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منم مثل . کردی ھمراه با تعجب نگام مندفعھی و ایشگی کھ با اخم ھمرادی ھدنی بلند کردم با دسرمو
 د؟ییا شما:و گفتم .خودش اخم کردم

  رو بندی پھنش کردشیخاک، شست: در گوشم گفتغزل
   جلو شو نگاه کنھخواستیم: من

! بابا جذبھ ت از پھنا تو حلقم! کردی نگاه متی کھ با جدرادی نچ نچ کرد و برگشت سمت ھغزل
 !  تو حلقمتی توجھیب: گفتم رادیشروع کرد بھ حرف زدن با غزل آخر سر بھ ھ

   نخندهنھ،ی نب چشمتون روز بداره،ی نکرده، خدا اون روزو نیی روھم فشرد، کھ خدالباشو
 حرکت کنم نکھی و رفتم، قبل ادمی کردم و راھمو کشی غزل تکون دادم و خداحافظی برایسر

بدش : چون گفت دیکالفھ بھ غزل نگاه کردم کھ فکر کنم فھم... ھی کدونستمیم.  زنگ خوردلمیموبا
  بھ خودم

  بگو: رو دادم بھش، صداشو صاف کرد و جواب داد لیموبا
  ستی ننجای اھی سان،یآرم_
   منھشیآره موبایلش پ_
  نھ چیزیش نشده_
   خداحافظیاوک_

 وجدانا اگھ پسر ش،یری سیپسره : رو بھ غزل گفتم کرد،ی موشکافانھ نگاه مرادی کرد، ھقطع
  کردمی خوشگل بارش مزی نبود دوتا چیمھندس نظر

 زمی آلوده نکن عزفتویخونھ کث: غزل
   ساعتھشیدرد، حناق ش_
  ت بچھ کاریبرو پ_
  بچھ ننتھ_
  شوھر ننتھ_
  برادرتھ_
  خواھرتھ_
 جد و آبادتھ_
  ااااا پرو_

 بغلش، سھ تا دور دمی چنان پرنی متدنی رو حس کردم، سرمو باال گرفتم با دی نگاه کسینیسنگ
  خورد

  یسالم بر عشقھ خودم چطور:من
 بھ قصر بھ افتخار می برعیسالم بر خواھر خوشگلم، شاھزاده خانم، پادشاه دستور دادن سر_

   دادنبی ترتی از شما مھمونی شاھزاده نظریخواستگار
 ! ی شیکی با آسفالت زنمتی چنان منیمت_
 ! یستی حرفا ننیمالھ ا_
 ی دادچی سھ پری گھ،چرای من نظرم چیدونیتو کھ م_
 شاھزاده، اونم دوست منھ_
 منم خواھرتم_
  می برای بیخیب_
  امی مدمیباش افتخار م_
  ھیاعتماد بھ نفست ستودن_

   کردمی نگاه کردم با غزلم خداحافظکردی کھ با اخم نگام مرادی بھ ھبرگشتم
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 لباس دمی اتاقم و در رو کوبیرفتم تو... خونھمیدیرس... شھی می چدونستمینم... کالفھ بودمواقعا
  زنگ زدم غزلدمی بلند کھ باالش باز بود رو پوشی اروزهیف

   خودمنیریسالم بر عشقھ د:من
 ؟یسالم نمکدون خوب_
  نجای اایخوبم، تن لشتو جمع کن ب_
  باشھ_
  از طرف من دعوت کنرادمیھ_
  انگار خوشت اومده ازش_
  گمی ادب میبرا.  درصدکیتو فکر کن _
  باشھ خداحافظ_
  خداحافظ_

 دمی چشمام رو خط چشم کشکردی میی ھم زدم کھ بدجور لبام خودنمای رژ سرخدم،ی رو پوشلباسم
 واسھ خودم فرستادم کھ نھی تو آی بوسداد،ی گستاخ تر و سرتق تر نشون مشھیکھ چشمام رو از ھم

   باز شد و غزل اومد تو اتاقی گرومیدر با صدا
   ستلھی طو،مگھی اھانھی ی اھونھی:من

 :  گفتکردی با بھت نگام مغزل
  قبرستان؟ای مارستانی تای ارستانمی برنی مای جمع امشب ی مذکر ھایگی نمدختر

  اوا چرا؟:من
  شنی موونھی دای رنیمی مکنندی سکتھ مای نندیآخھ اگھ تو رو بب_

.  بودی تو صدام ناز و عشوه فراوانزدمی حرف می اراده وقتی کردم، من کال بی پر عشوه اخنده
... شدی زانو تنگ و بعدش گشاد می بود، تا رودهی کھ پوشی لباس بلند مشکھیغزل رو نگاه کردم 

 ی شونھ ھای بلوندم رو آزاد گذاشتھ بودم رویبھش اشاره کردم، موھا.  کرده بودی متوسطشیآرا
 م،ی رفتنیی بستھ بود از پلھ ھا پای ش رو دم اسبی بلوطی شال انداختم و ھمراه غزل کھ موھاھی

 کھ دمی رفتم، مژگان رو دنای انیمت متبا ناز و عشوه بھ س... استایل ماری ما، ھمھ درگریھمھ درگ
 :  بود، اومده در گوشم گفتدهی پوشیمثل جت اومدم کنار، کت و شلوار گلبھ

 یناز
   بودتلری مالھ ارتش ھیناز_
  خانم اسپند دود کنھمی مرگمی االن می خوشگل شدیلیخ_
  زنندیآره حسودا چشمم م_

 از خود متچکر: گفت رفتی مکھی حالدر
 :  و در گوشم گفتدی رو دستم بوسن،ی سمت مترفتم
   تو چشمنیلی لبات خیکنی نمفکر

  زی ھتی تربیب: گوشش گفتم دم
   دوست دارم،یخواھرم: و دستشو انداخت دور کمرم و گفت دیخند

  یی پرویلیخ_
   ساسای ماه شدیلیخ: رفتم و باھاش دست دادم گفت ای ازش جدا شدم بھ سمت کو
   دفعھ، بھ من نگو ساساکی ھزار و نیا_
  خب چرا_
  کنمی مکاری چنی بگو ببگھی دباریتو فقط _
  ســـــــــــــاســـــــــــــا_
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  ای کیشعوری بیلیخ_
   ھستنکھیھم_

 رهی لحظھ بھم خکی خرمان خرمان رفتم سمتش کھ راده،ی ھشی پدمی غزل دشی کھ برم پرفتم
 ..... شد

 ______ رادیھ________
 کردمو صورتم رو برگردوندم، با ناز و ی باز بود، اخمیادی خوشگل شده بود، فقط لباسش زیلیخ

  انی پارسیآقا: اراده تو حرف زدنش بود گفت ی کھ بیعشوه ا
  اوه سالم: من
  یسالم خوب_
  یخوبم شما خوب_
ب از دار خ....  بودیالیخی کردم، تو چشماش فقط بلشی تحلھی  تو ذھنم تجزمی برایخوبم، غزل ب_
 .بازم اخمام در ھم رفت! آه لعنت بھ من.... من.  داشتی ھمھ چایدن
تو آسمون ...  رو بھ رو شدمھی برگشتم با چھره ساد،ی کتم رو کشیکی ھوی. کردمی اطراف نگاه مبھ

   غزل رو بدهلیموبا:اونم گفت !  دارهییچشماش غرق شدم پدرسوختھ عجب چشما
 ھا؟: من

 حواست کجاست؟: گفت طونی شیی کرد و با چشمای پر عشوه اخنده
  کردمیداشتم فکر م_
  ؟یبھ چ_
  ھ؟یفضولش ک_
 !یی بنده خداھی_
   بھ اون نیومدهشیبھ اون بنده خدا بگو فضول_
   غزل رو بدهلی موباششش،یا_

 ! دختر کال مشکل دارهنیا.  زد و رفتی غزل رو بھ سمتش گرفتم، لبخند خوشگلی و گوشدمیخند
   سمتمادی داره مدمی خوردم کھ غزل رو دیدنی نوشکمی یالیخی ببا

 ________ ھیسا____________
 : بھ غزل گفتم...استغفرا.... ی پسره

  غزززلللل
  بنال_
   کوه؟میفردا بر_
 میمدرسھ دار_
  فردا پنجشنبھ ست_
  ؟یی تنھا،یاوک_
  دونمینم_
  بھ بکس بگم؟_
  اوھوم_
  گمایم_
 بلھ؟_
  ؟؟! ھم بگمرادی و ھای و کنیبھ مت_

  ستی نیاوھوم مشکل_ 
 یاری بھ رو خودت نمرهی میلی ویلیحاال دلت داره ق_
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   نکنیکیمنو با خودت _
 .... ستیمھم ن_

 .... رادی و رفت سمت ھبرگشت
 و رادی سمتم، با سرعت نور رفتم سمت ھادی داره مدمی رو دنی بھ اطراف نگاه کردم کھ آرمالیخیب

 چنان دی صحنھ رو دنی کھ انیآرم... کردی درشت داشت نگام مییبدبخت با چشمابازو شو گرفتم، 
 با عصبانیت...  کرد کھ من بھ شخصھ از ترس زبونم بند اومد اما در ظاھر خونسرد بودمیاخم

  معذرت، مجبور شدم: گفتم عی رو ول کردم و سررادی ھی منم بازورفت
  ستی نیمشکل_

  یاز خود راض... شششیا.  نچسبی پسره
 ! شادنی ھم الکنایا!دنیخندی شل داشتن مشیبا ن!  رقصنده ھا نگاه کردمبھ

   کردمزیمنم گوشام رو ت...  شروع کرد بھ حرف زدننی رفتند نشستند و پدره آرمھمھ
 دختر گلم رو واسھ خوامی من مم،ی جمع شدنجای ای چی برادیدونیم   خب ھمتون: ی نظرمھندس

   ندارن، فقط نظر دخترم موندهی کنم، و مھندس رادمنش مشکلیپسرم خواستگار
جواب من نھ : خانومانھ رفتم سمت پدرم و در گوشش گفتم یلی ھم منتظر بھ من نگاه کرد، خبعدش

 ھست قبال ھم کھ گفتم
  باش_

 درھم گفت کھ یی گفت و رفت، مھندس با اخمایزی چھی ی رفت و در گوش مھندس نظرپدرم
 : ھمھ رفتن، رفتم تو اتاقم و داد زدمکم کم ... رهیم

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــژگان
 یزنی پس کلھ ت داد می صداتو گذاشتھ؟یچ_
   موھام رو باز کنایب_
  اومدم_

نفھمیدم چطور مژگان زد پس . منم تو فکر بودم....  اومد و شروع کرد بھ ور رفتن با موھاممژگان
  کلھ م و در رفت

  یدارم برات نخد: زدم داد
   فندق کوچولوـــــــــــــــریشب بخ_
  ـــــــــــــــریشبببب بخ_

 شد و خوابم نیپلکام سنگ. ی سرم و فکر کردم بھ ھمھ چری رو تخت و دستمو گذاشتم زرفتم
 ..... برد

 : مکالفھ دستم رو گذاشتم رو چشمام و گفت!  غزل از خواب بلند شدمیغای جغی جی با صداصبح
   رو سرت؟ی خونھ رو گذاشتی چتھ اول صبحاه
   کوه خرهمی برمیخوایپاشو م_
 و شلوار یآب_ اهی کفش اسپرت سھی رفتم سمت کمدم عی نشستم تو جام و سرخی حرفش سنی ابا

 عیسر.  برق لب اکتفا کردمھی شالم زدم و بھ ھی تنم کردم و شرتی سوھی تنگ چسبون و یورزش
 و گوگوش ی گذاشتم رو گوشم و آھنگ نوستالژي از ابی شدم، ھندزفرنی سوار ماشرون،ی بمیزد

 شدم و ادهی متشخصانھ پیلیخ. میدی رسدمیغزل زد بھ شونھ م فھم.  رو گوش دادمودمکھ عاشقش ب
  نی بغل متدمیدو
   ھامیکنی میحاال خوبھ داداشتم باھم زندگ: نیمت

 ! ی کھ نداراقتیل:من
 ھی دمینیما ا_
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  خفھ_
 ی بھ چشماش نگاه کردم، با اخم وحشتناکرادی رفتم سمت ھدمی و گونھ ش رو بوسایت ک سمرفتم

  کردیداشت نگام م
   چشھ؟نیا!  جد ساداتای

  ی خوبرادیسالم ھ:من
  یممنون تو خوب: رادیھ
  خوبم_

 ....  اعتراض پسرا بلند شدی ھمو صدامی چلوندنقدری اپی سمت اکرفتم
. کردمی گیتارم رو ھم حمل منکھی مخصوصا اکردم،ی کھ داشتم غش ممی راه رفتنقدری جاده، امیزد

 :  بھ ھم و با شوق گفتدی غزل دستاشو کوبم،ی جا نشستھی
  دی آھنگ بزنھی باھم ھی ساراد،یھ

 :  با تعجب نگاش کردم ادامھ دادمن
   دوتاتون فوق العاده ست گیتارم کھ ھستی صداخب
   نگاه کردمرادی و بھ ھدموی کشیپوف
   ھم ھستی چون دونفرمی تکون داد منم تو گوشش گفتم کھ آھنگ نوستالژي رو بزنرشوس
 یاوک: رادیھ
 :  کردم، با انگشتم تا سھ شمردم و من شروع کردممشی رو در آوردم و تنظتاریگ
   رفتمونیکی موند و مونیکی

   ما دو قسمت شدجھان
  خاکشی تنھا، تویکی
   غربت شدی راھیکی
 :)  ادامھ دادرادیھ(
   از قفس پر زدمونیکی
  تونستی خواست و نمیکی

   بودای رو بھ درنگاھش
 دونستی راھو نمیول

   مبھمی ندهی آدوتا
  دی خورشی تابستون بھی

  اموی کھ روی فصلھمون
  دی ارتش فرو پاشمثل

 :) من ادامھ دادم(
   زمزمھ ھامونمیون

   موندیادگاری آھنگ ھی
  خوندی ھنوز نماز میکید،  از خدا دور شمونیکی
 :)  ادامھ دادرادیھ(

  دیروزتی و عکساتو
   دفترنی ای و شعر ھامن

 ) میباھم خوند(
  می نوستالژي جا موندیتو
   خاک و خاکسترری زبھ
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 ) من(
 می رو نشناختای دننی اما، ما امی اومدایبدن

 ) باھم(
  میرفتی چھ مم،یموندی مچھ
  میباختی رو می ھم بازبھ
 ) رادیھ(
   روشی از ما تموم زندگیکی

  سفر کردیی تنھاری تصویتو
  خودش رو جا گذاشتدونستینم
  برگردگھی تو قلبش می حسھی کھ
 ) من(
  از ما ھنوزم رو بھ دریاستیکی

 رهی اسروزشی دیای دنیتو
  دی خواھش داره از خدا کھ شاھی

     رهی رو بتونھ پس بگشیجوون
 ) رادیھ(

   دیروزتی و عکساتو
   دفترنی ای شعر ھامنو

 ) باھم(
  می نوستالژي جا موندیتو
  خاک و خاکستری زبھ
 ) من(

  می رو نشناختای دننی اما ما امی اومدایبدن
  میرفتی چھ مم،یموندی مچھ
  میباختی رو می ھم، بازبھ

 کف زدن بچھ ھا چشمامو باز کردم و با نگاه یبا صدا...  بودایعجب آھنگ...  بستمچشمامو
 : شدزونیغزل از گردنم آو. از حق نگذریم صداش فوق العاده بود.  رو بھ رو شدمرادیمتعجب ھ

   رادمنشی نکرده بودرو
   بھ من نچسبشششیا_
  ی کھ نداراقتیل_

 __________ رادیھ____________
 

سرمو . گربھنیع... ماشم درشت کرده بود چشکرد،ی داشت، اونم با تعجب نگام میی صداعجب
   بودیپسره شوخ! شدمنیبرگردوندم و مشغول حرف زدن با مت

  حوصلم سر رفت: وسط دی پرھیسا
 ھمش بزن سر نره: نیمت
  نی رو زمختھی روشنھ، تو مزه ھات رو جمع کن ررشینترس ز: ھیسا
   مزهیھھ ھھ ھھ ب: نیمت
 بھ بعد تو نی از ادی بوده بای قالبیشبی حتما نمک دخوابم،یِا من ھرشب تو وان آب نمک م: ھیسا

  نمک دقت کنمدیخر
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 رمینزار حالتو بگ... نمکدون: نیمت
  بپا حالت گرفتھ نشھ:ھیسا
چشماش گستاخ و ...  بودی گربھ وحشھی دختر مثل نیا...  بستھ شدنی دھن متی واقعی معنابھ

  سمت کوهدی پاشد و دوھی ساھوی...  بودیوحش
 _____ ھیسا_________

 و بھ فکر فرو دمی کشیآھ... چقدر بلند بود...  نگاه کردمنیی سمت پرتگاه، خم شدم و بھ پادمیدو
 ...  زدمی بلندغیدم،جی خورد و خودمو تو ھوا دزی پام لھویرفتم، 

 _________ غزل___________
 سمت دمی زدم و دویبنفش غیج....  از پرتگاه افتادھی سادمیبرگشتم د.عی اومد، سرغی جیصدا

 ی کارچیچرا ھ: با خشونت گفت رادی ھھی ساھی سازدی داد منیپسرا اومدن لبھ پرتگاه مت... پرتگاه
 ای لعنتدی کنی کارھی د؟یکنینم
اما ...  بودھی سایصدا...  صدا واضح شددم،ی شنیی حس کردم صداھوی کرد،ی شکھ فقط نگاه مایک

 ھم ھیبق... ادینـــــــــــــــــــــــــــــــــھ صداش از تو پرتگاه م!  افتاددمیامکان نداشت من خودم د
 تر نیی سھ متر پااخھ شھی بھ ھیسا!  نگاه کردمنیی خم شدم و بھ پاکردن،یمثل من با تعجب نگاه م

 !  کرده بودریگ
 ________ ھیسا__________

داشت .... دمیغزل رو د...  صدام داد زدمی  رو گرفتم بھ شاخھ کل بدنم زخم بود، با تھ موندهدستم
  گھی م میگرفت دھیگر

 _______ رادیھ_________
 خودمو از کوه آوردم دهی نکشھی کرده بود، بھ ثانری شاخھ گھیبھ ... کردمی نگاه منیی تعجب بھ پابا
 بچھ ھا کھ صدامون یصدا... فتمیھر لحظھ امکان داشت ب... نیی پارفتمی شاخھ بھ شاخھ من،ییپا

کردم، تو   حلقھکشی کنارش دستمو دور کمر باردمیرس.  جواب بدمتونستمی اما نمدمیشنیمیزدن رو م
 ... بغلم گم شد

با بغض سرشو آورد باال، با لبخند نگاھش کردم کھ .... شدی مییای ش داشت دری آسمونیچشما
  می بود دوتامون بھ درک واصل شکی کھ از ترس نزددی کشیغیج

  یزنی سر چرا داد مرهی خیدختره : من
منو ببر !  جدمونشی پمیریاالن دوتامون م! یکنی عاشقونھ ول متی واسھ من پارازنجایخو وسط ا_

 باال
  گھ؟یامر د_
 شمی ممنون ممیفقط اگھ بشھ زودتر بر_
 یی پرویلیخ_
  ی کھ توھم گفتیتنھا مونده بود تو بگ_
 نھ_
   توبھایاستغفرهللا خدا....نھ و_
  می برایب_

 یادی شیطونھ اساسا زر زی ولش کنم ولگھی پرو شیطونھ می تر بھ خودم چسبوندمش،دختره سفت
 ... زنھیم

...  م برخورد کردنھی لباش با سی ناگھانیلی افتاد تو بغلم خھی ساھوی گرفتم کھ یی بھ شاخھ باالدستمو
 یول...  افتاد تو بغلمی واضح بود اشتباھدم،یکشی می تند و عصبینفس ھا...  چرا داغ کردمدونمینم
رو دادم بھ بچھ ھا و  ھی گرفتم و سای ندانستم و دستمو بھ شاخھ بعدزیموندن رو جا... رونی بومدینم
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 کھ از خودم انتظار نداشتم یبا عطش خاص... زدمینفس نفس م...  حرکت نشستم تو جامھیخودم با 
 نییبا بچھ ھا بھ سمت پا... ناخودآگاه اخمام درھم رفت...  بود نگاه کردمنی کھ تو بغل متھیبھ سا

 و مچ پاش رو گرفت و از نی زمرو  افتادھی ساھوی م،،ی موندھی رفتن منو ساعیھمھ سر. میکوه رفت
   رو کولمایب:درد صورتش جمع شد بھ سمتش خم شدم و گفتم 

 کمرم حلقھ کرد و دستاشو انداخت دور  با اکراه تکون خورد و بعد آروم پاھاش رو دوراول
 کھ حس کردم سرشو گذاشت رو شونم رفتمی راه می عادیلیخ.. چقدر سبکھ.. بلند شدم... گردنم

بھش نگام کردم، ....  ھمچنان خواب بودی حرکت انداختمش رو دستام ولھی خوابش برده، تو دمیفھم
 ن،یی پامیدیرس...  خودم فکر کردمیھ زندگبھ جاده نگاه کردم و ب....شھی چقدر معصوم مخوابھ یوقت
   رو از بغلم گرفتھی ساعی سرنیمت
  ممنون خدانگھدار بچھ ھا: نیمت
   زنگ خورد، سارا بودلمی نشستم کھ موبانی ماشیرفتم تو...  شد و رفتنی بعد سوار ماشو

   ساراشدهیسالم چ: من
  می بدبخت شدرادیھ_
  شدهیچ_
  میشی بدبخت ممیدار_
  جون بکن_
   تھرانانیبابا و مامان و آقا جون دارن م_
  ؟یییییییییچ_
   داد نزنیییییییھو_
   بدبخت شدمییییییوا_
   تھران؟انی ھم از واشنگتن پاشن بنای نامزد کردم کھ ایگی میخب چرا الک_
   نکن سارا گمشو خداحافظچیمنو سوال پ_
   خداحافظیشی آدمم نمیعفت کالمم ندار_

 زمی بریحاال چھ گل....  حرف بزنھ، پوفف بدبخت شدمینطوریط پشت تلفن جرعت داره ا فقسارا
  تو سرم؟

   و زنگ زدم بھ آرشامدمی تو موھام کشی خوبھ بنظرتون؟ کالفھ دسترس
 یالو آر: من
 بلھ_
  بدبخت شدمیآر_
  شدهی چ؟ییچ_
  منی تھران خونھ انی دارن منایمامان ا_
  خفھ شو آرشام: داد زدم ی خنده بلند شد، عصبکی شلی صداھوی

  داداش بزرگھنھیشی لرزش ھم می پاخورهی خربزه میخب ھرک_
   بشھ ھاطیآرشام نزار اعصابم خ_
   بچھ کھ زدن ندارهی داداشخوامیمعذرت م_
  پوفف خداحافظ_
  خداحافظ_

 :  تو فرمون، بھ سارا اس دادمدمی کوبسرمو
  رسن؟ی میک
  نپس فردا اونجا_
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  باش_
  کنم؟دای من تو دو روز از کجا نامزد پحاال

 بوق جواب داد انگار رو کی غزلھ زنگ زدم بھش بعد کنھی کھ آرومم می بزنن، تنھا کسگندش
  دهیموبایلش خواب

  جونمیریالو سالم ھ_
  سالم_
  ؟ی شده داداشیزیچ_
  شمیدارم بدبخت م_
  شده؟ی چھیخاک بھ سر سا_
   تھرانانی دارن منایمامانم ا_
  نامزد؟؟؟؟ھینـــــــــــــــــــــــــــــــــھ ھمون قض_
  آره_
  ی برام، شانس کھ نداریریبم_
   زنگ زدمی بھ کنیگمشو منو بب_
   کنمکاری من چیگیخب م_
 ....خب... زهیچ_
  از دوستام رو برات جور کنم؟یکی ینکنھ انتظار دار_
  قربون دستت_
   بگم؟ی آخھ بھ کستم،یوا منکھ دفتر ازدواج ن_
 ھیمثال سا... گھی بگو دیکیچمدونم بھ _
  ھھھھھھھھھھھھ_
  یخندیچرا م_
   درصد فکر کن قبول کنھ ھھھھھھھھھھھھکی از پسرا متنفره، تو ھیسا_
  زنمیآدرس خونھ منو بھش بده خودم باھاش حرف م_
 از ھی ساکنھینداره بدبختت م قبول کنھ کھ اونم احتمالش وجود ھی از االن بدون اگھ سایباشھ ول_

  یکنی خودتو بدبخت می دستی دستی کردن ھستن ھا داردی تھدی لجبازه کھ ھمش پیاون دخترا
  مھر دوستانھ ت منو کشتھ_
  کار کردهی سال رزم٩ ش رو نگاه نکن ی و باربفی ظرکلی ھنی انیبب_
   شرت کمادیحاال عزت ز.... بھتر_
  گمشو شر خودت کم خداحافظ_

 طرف ھی کنم، از ی بشم ونقشھ م رو عملکی نزدھی بھ ساقی طرنی از اتونمیخب حاال م.  کردمقطع
 واقعا گھی؟دیاگھ قبول نکنھ چ: زد بی از درونم بھم نھیی صداھی... شھی خودمم حل مھیقض
 ... دونمینم

 _______ ھیسا_________
 باال کھ بردینو از پلھ ھا م داشت منی چراغا خاموش بود متن،ی بودم کھ محکم افتادم زمخواب

  میدوتامون افتاد
   داده؟نامھی بھ تو گواھیک: من
   داره؟یچھ ربط: با خنده نیمت
  ؟ی راھو درست برھی یستیبلد ن_
  دمیبمنچھ چراغا خاموش بود راھو ند_
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  ی از رو من پاشیحاال دوست ندار_
   نرم شدهنیاا مگھ رو تو ام؟ گفتم چقدر زم_
 ی بندریبا صدا....  عصبانیت پسش زدم و بلند شدم و رفتم سمت اتاقم، با ھمون لباسا خوابم بردبا

 بنال: بھ شماره نگاه کنم جواب دادم نکھی شدم، بدون اداری از خواب بمیزدن گوش
  یسالم منگل_
  یسالم انگل_
   ساسایخوب_
   غزل حافظ؟یخوبم تو خوب_
 ه خونش تورو دعوت کردرادی ھگمایخوبم م_
 مردم مشکل دارن کنھ،ی اخم مکنھی عصا قورت داده، منو نگاه میبره ننش رو دعوت کنھ، پسره _
 ھا
   اخماش درھمھی مادرزادنی اریبھ خودت نگ_
  رمیگی رو بھ خودم نمیزی من کال چدونمیآره م_
 !  نھای یریحاال م_
  رم آورده سیی بالیعنی بھتره فقط تو بدون اگھ بھت زنگ نزدم یکاریاز ب_
  خداحافظ....  تحفھشششیا_
   شرت کمادیعزت ز_

 ... دمی رو قطع کردم و دوباره خوابیگوش
 ________ رادیھ__________

  سمانھ: من
 بلھ آقا_
  آماده است؟زیھمھ چ_
  آره آقا_
  ی بریتونیم_

 شرتی تھی عمارت بزرگم رفتم باال تا لباس عوض کنم، ی از پلھ ھادم،ی تو موھام کشی دستکالفھ
   در زده شددم،ی کشی موھام رو ھم دستدمی و کفش اسپرت پوشی مشکی و شلوار ورزشیخاکستر

   آوردنفیآقا، خانم رادمنش تشر:میمر
  امی االن مدیباشھ بگ_

با وقار از .  رو باز کردمشدی بھ خودم انداختم و در کھ فقط با دست من باز منھی تو آی سرسرنگاه
 کردمو رفتم یاخم....  از پھنا تو حلقمپتیت...  چند لحظھ مکث کردمھی سادنی رفتم با دنییپلھ ھا پا

 ..نشستم رو مبل
 _____-______ ھیسا____- ___
   کھ صداش دراومدخوردمی داشتم آب پرتقال ملکسی ریلیخ... پی تجونم

 ھیسا_
   ھم دم داره خانومش رو بزار کنارششیشمیک_
  خانـــــمھیخب سا_
  بگو_
   ازتون داشتمی درخواستھیامم من _
  ؟یخوای میحاال چ... ی نکردینیخوشم اومد مقدمھ چ_
 ... پدر بزرگم آرزو داشت قبل مرگش من ازدواج کنم_
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 خب؟: کردم و گفتم زی رچشمامو
  ی کنی نقش نامزدمو بازخواستمیم...  تھرانادی عمرشھ، پس فردا ھم میاالن اخرا_

  آخخخخخخ قطع نخاع شدم... گلوم چنان زد پشتم تو دی پرتقال پرآب
  رمیمی ضربھ تو حتما منیاگھ قرار بود نمیرم با ا: من

! با تعجب نگام کرد...  خندهری زدم ز؟ی گفت راستی چنیااا ا... دمیکمرم رو مال.  زدی کجلبخند
 :  ساکت شدم و گفتمھوی

  من؟چرا
   رو سراغ ندارمیخب در حال حاضر بھتر از تو کس_
 ... یاما از نظر شرع_
 میخونی مکسالھی غھی سھی_
 کنم؟ی من قبول می باعث شده فکر کنیچ_
  دمی بھت می بخوایھرچ_
   شرط دارهھیباشھ اما _

 :  گفتمیطانی لبخند شھی نگاھم کرد با مشکوک
 ! ی شمال رو بنام من کنی اون عمارت تودیبا

   اندازه غار حرا باز مونددھنش
  ؟یشناسیتو از کجا اون عمارتو م: رادیھ

  آقایمن رو دست کم گرفت:  من
  باشھ: و گفترونی رو با حرص داد بنفسش

   چاعور،یشمارم رو از غزل بگ. فردا بھم زنگ بزن: زدم و پاشدم و گفتم یلبخند...  کردمحال
 از شما چھ پنھون پدرم سھ تا عمارت تو ستیاز خدا کھ پنھون ن...  بعد دستمو تکون دادم و رفتمو

 : نی خب بقول متی شمال داره ولی جاھانیبھتر
 " مفت باشھ، کوفت باشھ"          

 تلفنم زنگ خورد، غزل بود با خنده جواب دادم...  شدم راننده راه افتادنی زدم و سوار ماشیشخندین
: 

   گذاشتم آره؟ی اون عصا قورت داده بھت گفتھ چھ شرطحتما
 :دیچی پی تو گوشغاشی جغی جیصدا

  بود؟ی سر نونت کم بود، آبت کم بود، عمارت تو شمال خواستنت چرهی خی دختره
  کردمی باھاش نامزد می الکی الکینکنھ انتظار داشت_
  ؟ی ھم بکنغھی سیخوایتازه م_
  وا خب خودش گفت_
 شھی با تو تلف مسوزه،ی مرادیدلم واسھ ھ_
  شمیھھ من با اون تلف م_
  گمشو باو_
   چشمام خفھ شویاز جلو_
  خداحافظ    .یشیآدم کھ نم_
 شرت کم_

. آخھ دختر خر بقول غزل نونت کم بود، آبت کم بود!  کردم و فکر کردم زدم تو سر خودمقطع
 !!  بودینامزد کردنت چ

 دییبفرما. تلفن رادمنش: تلفنم زنگ خورد، ناشناس بود جواب دادم دوباره
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 رادمیسالم ھ_
 ؟یی تویریِا ھ_
  از االن بگم با من درست صحبت کن_

   حرف زدن من نکنری خودتو درگادیتو ز_ 
 یزنی حرف نمینطوری ای با منیوقت_

  جانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟_ 
  یدی کھ شننیھم_
 ی کھ تو دومیش باشدهیبابامم بھ من دستور نم_
  من با بابات فرق دارم_
  یری ھی باش، باالی خنیھھ بھ ھم_
نھ نھ شیطونھ اصوال ... گھی شیطونھ مدهیبھ من دستور م... اسکل... خمکی یپسره .  قطع کردمو
 ...زنھی حرف مادیز
 ی مژگان ھمھ چی و بردم تو اتاقم و برادمی دست مژگان رو کشدمی رسی خونھ ساکت بودم وقتتا

 :  گفتم با تعجب گفتکنمی دارم باھاش نامزد می اجبارنکھیرو بجز ا
  ؟!یکنی نامزد می اجازه داریب

 ھیاوه مژگان حاال خب مگھ چ_
  زده بھ سرت_
   دارمنانی من بھش اطمزمیخب عز_
 ھ؟ی چھی پس قضیشدی دوست نمی پسرچی توکھ با ھی ولھ؟ی تون جدھیقض_
 !شمی االن می ولشدمی نمیگیخودت ھم م_
  ی اشتباه نکرده باشدوارمیام_
  نگران نباش_

 شام اومدن ی برانای شبش غزل ادم،یلباس عوض کردم و رفتم خواب. رونی و رفت بدی کشیپوف
 . خونمون

   خلیدختره : غزل
  ھادی دادیریاوفــــــــــــــــــــــ تو و مژگان چھ گ_

 ھی دمیگیخب راست م: مژگان
  بسھ_

 بود، اسمش رو دیدن و منتظر بھ من نگاه کردن در کمال رادی موقع تلفنم زنگ خورد ھھمون
 :  جواب دادمیخونسرد

  سالم
  یسالم خوب_
  یخوبم تو خوب_
  ممنون_
 ! یدی زنگی داشتیکار_
  نای و اغھی سی کاری براایب(.....) آدرس نیبھ ا.٩فردا ساعت _
  ی نداری کارگھی دیاوک_
   خداحافظی بھش بگو خل خودتشتھ،ینوچ غزل پ_
  کردی با تعجب نگام مد؟مژگانی از کجا فھمنی جد سادات اای...  قطع کردو

  یکنیھا چتھ نگاه م: من
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  عشق و عالقھ تون منو کشتھ_
   باومینی بنیشیب_

 کھ فردا دمی رفتم خوابعی رو جارو کردم سرزی و کل مزی رو آوردن حملھ کردم بھ سمت مشام
 ... خواب نمونم

 ... پا شدمی بدبختھی با صبح
 غزل قھقھھ زد واری با سر رفتم تو دنیی اومدم پا بستھ از تختیی تو سرم با چشمادیکوبی می ھغزل

دست و صورتم رو شستم و از پلھ ھا رفتم ....  بھش رفتم خودشو خراب کردیچنان چشم غره ا
  نییپا

 یریکجا م: مامان
   دور دورمیریبا غزل م_
  باش بسالمت_

راننده راه افتاد . می داشتن و منو مژگان کال آزاد بودیی خانواده من طرز فکر اروپارونی برفتم
 نشستھ ی صندلی رورادی شدم و رفتم باال ھادهی پستادی دفتر ازدواج اھیدر . آدرس رو بھش دادم

  بود، بلند شد
 تایورینی سی داشتریتاخ: رادیھ
 وی خواب موندم موسکمی_
  داخلمیباشھ بر_

 بھ رونی بمی خوند اومد روغھی داخل، سمی کردم و رفتیخنده ا! پیبابا خوشت! بابا اخمو!  جذبھبابا
   خونم رو نشونت بدممی برایب: گفت رادیراننده اشاره کردم کھ ھ

  یاوک_
   غزل خانم رو ھم ببر عمارت خودشونی بریتونیم: راننده گفتم بھ

  دور دوردی بریی تنھادیمنم دک کن: غزل
  خفھ: ھمزمان رادی ھمنو

  دیش: غزل
  غزززلللل: من

  ــــــــــھیسا: غزل
  ھی سامی برای بھ جون ھم، بدیاه باز شما افتاد: رادیھ

   جوووونھیآره برو سا: غزل
  خداحافظ... شعوررریب_

 ...  خوابم برددهی نکشھی شدم و بھ ثانرادی ھنی ماشسوار
 ______ رادیھ_______

 !  خوابھدمی خونھ، اومدم بھش بگم کھ دمیدیرس
  دم تو خونھ شدم و در اونم باز کردم بغلش کردمو برادهیپ

  خوش اومدید آقا: سمانھ
 تکون دادم و از پلھ ھا رفتم باال، طبقھ اول، اتاق خودم، در با حسگر و فقط با دست من باز یسر

 .  روشدمیمالفھ رو کش.  رو آروم گذاشتم رو تختھی بازش کردم و ساشد،یم
  ی اروزهی فیآب_ ی از رنگ مشکی من مخلوطاتاق
... دادی رو نشون مای پنجره ھم اون سمت اتاق بود کھ درھی داشت و ی مالفھ آب،یتخت مشک. بود

 کھ بجز نجایخب تا ا...  نگاه کردمھیبھ سا...  کت اسپرتم رو از تنم در آوردمدموی کشیقینفس عم
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... ی ھستی چھ جادوگرمینی ببشھی ت رو مگھی دیاز فردا حسنا....  خانمی نداشتی خوبزیظاھرت چ
  دمی دراز کشھی ساشیرفتم و پ...  کردمزونیدمو کت م رو آو زیشخندین

 ... دمی رو خودم و خوابدمی رو کشمالفھ
 ____ ھیسا________

 پسر خواب ھیِا من کجام؟ بغلم رو نگاه کردم ...  ھا نگاه کردمواریبھ د...  پلکام رو باز کردمآروم
 ناکس رو ؟یعنی رادهی خونھ ھنجایا... نھ خداروشکر تنمھ... با ترس بھ لباسام نگاه کردم... بود

 با تعجب بھ من و  نھ افتادم روش، چشماش باز بودای رادی پسره ھنی انمیخم شدم تا بب! نکرده بود
 .  از روش بلند شدمعیھول شدم سر.... کردینگاه م

  نجا؟ی ایچرا منو آورد: من
  نجای آوردمت انیخوابت برد، منم نمیشد ببرمت خونتون واسھ ھم_
  اھا ساعت چنده؟_
  صبح١١_
 !پس ھنوز وقت دارم_
 ! آره راحت باش خونھ خودمھ_
  ریاوھوم صبح بخ_

 و دی ھم اومد کنار خوابرادی رو خودم، ھدمی ھم سرمو گذاشتم رو بالشت و پتو رو کامل کشبعدش
 بود منم لبخند دهی خوابیطانیور کمرم، با تعجب بھش نگاه کردم با لبخند ش دستشو انداخت دھی

بھ وضوح باال رفتن ...  شنھی زدم و پاھامو دور پاھاش حلقھ کردم سرمو گذاشتم رو سیطانیش
کرم !  خودش بودریواال تقص!  با من در افتاد ور افتادیھرک...  حس کردشدی بدنش رو مرارتح
 آروم ھلم داد اون سمت و دستشو از دور کمرم ھوی خودمو بھش چسبوندم کھ شتریب.... ختیر

 کردم و یی صدایخنده ب... دی بچم خجالت کشیاخ... برداشت و صورتش رو برگردوند اون سمت
! دیدی ھنوز داشت خواب ھفت ملکھ رو مرادی شدم ھداری بیوقت....  چشمامو بستمو دمیدراز کش

با اخم ... رادی تو سر ھدمی طبق عادت بالشت رو کوبنییتخت اومدم پا و از رو دمی کشی اازهیخم
  بلند شد

  یمرض دار: رادیھ
 عادتمھ_
  ھیعادت بد_
 !  ترک عادت موجب مرض استی ولدونمیم_

 رادددییییھ: و داد زدم دموی کشازهی ھم دوباره خمبعدش
 ھاااااااااا؟: داد زد اونم

  اینھ؟ییدستشو_
  آره ھمونھ-

 خوابش برده بود رونیاز کردم و دست و صورتمو شستم بعد با حولھ خشک کردم اومدم ب رو بدر
 .... دوباره

 تو سرش اونم نھ گذاشت نھ برداشت بالشت رو برداشت چنان دمیبالشت رو برداشتم کوب.  نچ نچنچ
 ... دیزد فرق سرم، سرم سوت کش

 اینجوریھ؟: من
 ھیپ ن پ اونجور_

 نیمنم کھ عشق ا....  ش بالشت پاره شد و پر ھاش پخش شد تو ھوانھی رو برداشتم زدم تو سبالشت
 !!!! زایچ
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  کردمی تخت بپر بپر مرو
  نکن بچھ: رادیھ
  یبچھ خودت_
   دختر خوبنیی پاای بشھیاالن تخت خراب م_
  ی گوگولخرمی میکی خراب بشھ خودم واست خوام،ی نمشششیا_

 ییھوی از دور براش فرستادم ی و بوسدمیخند... کردیھاج و واج نگام م.. .دمی ھم لپش رو کشبعد
   تو کمرشزدمی می ھرونیمنو انداخت رو کولش و از اتاق برد ب

   ھانییگفتم منو بزار پا!!؟! با توامیمشت.. نی منو بزار زماروی یییھو: من
  سسسمانھ: و داد زد نیی کو گوش شنوا؟ از پلھ ھا بردم پایول

  ؟!یکنی پس کلھ ت سمانھ سمانھ می کر شدم چتھ صدا تو انداختییھو: من
  بلھ آقا؟: اول با تعجب نگاه کرد و گفت سمانھ

  غذا حاضر کن: رادیھ
  چشم آقا: سمانھ

 :  گفتمدمیمالی گردنم رو مکھی ھم رفتو منو انداخت رو مبل در حالرادیھ.  بعد ھم رفتو
 ....یرماشاال دست بزنم کھ دا... گردنمیآ

 !  اگھ دستم بھت خورده باشھھیمن؟؟؟ بھ مرگھ سا_
 ؟یزاری مھیمرگھ خودت بزغالھ، چرا از من ما_
 ! ترنزید ن د دخترا عز_
 !دخترا تاج سرن!یخوبھ خودت ھم قبول دار_
  ادهیاعتماد بنفس شما دخترا اصوال ز_
  اعتماد بھ سقفھست،یاعتماد بنفس شما پسرا کھ المصب اعتماد بنفس ن_
 !یخوشم اومد حاضر جواب_
  ی منو کشف کنی ھمھ استعداد ھایتونی ھنرم ھیچوقت نمیای نکن، من درری خودتو درگادیتو ز_
 ! اعتماد بنفس شما مارو کشتھنید ھم_
 دیریمی ما ھمش میآره اصوال شما مردا برا_

   ھم فشردی رو از حرص رودندوناش
 آقا غذا آماده ست: میمر
  امیاالن م: رادیھ

   جز آدمام ھا؟منمیایم: من
 ییاینھ بابا؟ من فکر کردم جز اش: رادیھ
 ! اجارهدیآره شما پسرا ھمتون باال خونھ رو داد_
   بخدایی پرویلیخ_
 ! رسونھی لطف شما رو منی البتھ اگن،ی ھمھ بھم مدونمیم_
  نچ نچ نچ_
 ) با عرض پوزش از ھمھ دخترا و پسرا(

  کردی با تعجب بھم نگام مرادیکردم، ھ رو جارو زی و کل مزی سر مرفتم
  ؟یدی خوشگل ندھیچ: من
  یخوریتو چقدر م_
  ھیفضولش ک_
  چکسیھ_
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 نیآور_
 ی ھم الغریلی خیخوری منقدری ایگذشتھ از شوخ_
   من رو فرمم،یالغر خودت_
  بابا اعتماد بھ ابر_
 شششیا_

 :  رو برداشتم و زنگ زدم غزلمی کھ خوردم گوشغذامو
   خودمنیریسالم بر عشقھ د: من
   رفت؟ادتی من گھی دی با شوھرت رفتیسالم گوگول_
   شددای کھ اونم پمی فقط سر خر کم داشتم،ی االن با شوھرم الو تو الو بودنیآره بھ جان تو تا ھم_
   ھایپرو خوبھ تو بھ من زنگ زد_
 یبردی کھ آبرو شرفم رو مزدمیاگھ زنگ نم_
  ت بشم نگرانی ھم نداراقتیل_
  شرت کمادی زھی ساشششیا_

 بھش ی لبری زیی بابانیشی تاسف واسم تکون داد منم بی از روی سررادیھ.  ھم قطع کردمبعدش
  رادددییییھ: و گفتم رادیگفتم، رفتم سمت ھ

  ھوم؟_ 
   من برماریبرو شال من رو از اتاقت ب_
  انی دارن منایمامانم ا_
  یِا جد_
  ی شوخیپ نھ پ شوخ_
   کھ نگوادی از کلمھ پ ن پ بدم منقدریا_
  بھرحال پدرم و پدر بزرگم نامحرمنارم،ی تا من برم شالت رو بسایبمنچھ، حاال وا_
 رادی مبل نشستم، ھیباشھ و بعدش رفتمو رو: کردم و گفتم یخنده پر عشوه ا.  شدیرتی بچم غیاخ

 .  رفتی حرفنی نگام کرد و بعد بدون گفتن کوچکتریاول کم
 نی بلند شد متمی گوشی صداھویبرگشت، شالم رو رو سرم مرتب کردم . شالم.  باقھیچند دق. از. بعد
   خوشگل خودمیسالم بر داداش:جواب دادم ! بود

  یسالم نمکدون خوب_
  یسالم فلفلدون خوبم تو خوب_
  رهی و مادی مھینفس_
   خوبھ؟ایک_
   اگھ خدا بخواد اون خواھرشھ؟یریگی رو از غزل نمایچرا سراغ ک_
  ی از غزل باھاش گشتشتریواال تو ب_
  ھی حرفنمیا_
  ؟ی داداشیدی زنگی داشتکاریچ_
  ؟یی کجایاھا راست_
  کافھ_
  ؟یبا ک_
  غزل گفت کھ کار داره و رفت. ییتنھا_
 شتی پامی بکارمی منم ب؟ییکجا_
   حساب کنم بعدش برم خونھ طناز دوستمخوامیزحمت نکش م_
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  باش پس خداحافظ_
  یخداحافظ داداش_

  چوندمشی بھ زور پشمی پادی بخوادی داده بود مچی سھ پری گنیبب: گفتم رادی بھ ھرو
  خب بمنچھ_

 قھی انگار مخابراتھ دم بھ دقمیگوش!  زنگ خوردمی باز گوشلم،ی کردمو سرمو بردم تو موبای نچنچ
 . ند شدآه از نھادم بل" نیآرم" اسم دنیبا د! خورهیزنگ م

   اومده؟شی پیمشکل: رادیھ
   تو مھمھ مگھ؟یمشکل من برا_
 ! ً مسلما آرهی زن من ھستیتا وقت_
 جواب نکھیبا ا!  بخاطرشی مھمونی از خواستگارام، پسر دوست بابامھ، ھمون کھ اومدیکی_

 ! ی حاال بدبختنھیا! کنھی ول نمی دادم ولیمنف
 :  رو از دستم گرفت و جواب دادی با عصبانیت گوشرادیھ

  د؟ییبفرما
  گھی می چنی آرمدمینشن
 :........نیآرم

 !دی نامزد من زنگ زدیبلھ؟؟؟ شما بھ گوش_
 قراره داد بزنھ اون منم چون تو مزاحم ی داد نزن اگھ کسکھی مرتییھو: آمپر چسبوند رادی ھھوی

 ! یزنھ من شد
_.............. 
 !  برهادتی ھم ھی کھ اسم ساارمی سرت میی بال،ی زنگ بزنھیا سی بھ گوشگھی دیدفعھ ا_

 زده بود، نی کھ سر آرمیاز داد! پرتش کرد تو بغلھ منًبای رو قطع کرد و تقری گوشی ھم زرتبعد
 ! من بغض کردم

   آخھ دختر؟یتو چرا بغض کرد: و گفت دی کشی پوفرادیھ
  کنمی بغض مھوی ستی دست خودم ندونمینم_
   آره؟یای ملمی فیگی می دارمایپس مستق_
 ..... یلیخ_
 : خدمتکار اومد و گفت.  نگفتم و صورتمو برگردوندمیچیھ

   آوردنفی خانم بزرگ و آقا بزرگ و پدر بزرگتون تشرآقا،
   تعارف شون کن داخلعیسر: مثل فنر بلند شد و گفت رادیھ
  چشم قربان_
 .  نشستھ بودملکسی وسط رنیمن ا. رفتعی سرو
 ! منو کشتھتیالی خیب: رادیھ
   رنگمو زرد کنم؟یخوایخب م_
 کھ بھ زنھ انسالی زن و مرد مھی بعد قھی شده بود پس صورتش رو برگردوند، چند دقعی ضارادیھ
بھ ٧٠ از خوردی مسن اومد داخل کھ می آقاھیبعد . باشھ٤٤ خوردیباشھ و بھ آقاعھ م٤٠ خوردیم

مادرم، ستاره جون، ستاره : کرد ی معرفرادیھ! کردن رو بغل رادیبا لبخند اومدن و ھ! باالست
 ! ھی نامزدم سانجو

پدرم : بھ آقاعھ اشاره کرد و گفت رادی منو چلوند و فاصلھ گرفتم بعد ھی جون با خوشحالستاره
  ای پویجناب آقا

  و در آخر آقا جون بزرگھ، سرور ما جناب خشایار خان: مسن اشاره کرد و گفت ی بعد بھ آقاو
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 زدمو باھاش دست ی اومد و با من دست داد، لبخندایپو! ھی سادات از اسمش معلومھ چھ آدم جدای
  خوشبختم دخترم: زد و گفت تی از رضای لبخنددمیدادم سپس رفتم سمت آقا جون و دستشو بوس

   خاناری خشانیھمچن_
   آقا جون توھم ھمینو بگوگنیھمھ بھم م_
  چشم آقا جون_

  دینی بشدییبفرما: رادیھ.  زد و من ازش فاصلھ گرفتمیلبخند
   ما تنگ نشده بود؟یپسرم دلت برا:ایپو
   پدر جون؟ھی چھ حرفنیاوه ا: رادیھ
  یدی آخھ محل نمدونمیچھ م: ایپو
  ستی ننطوریاصال ا: با اخم رادیھ
 رادیآقا جون بھ ھ. رد نگاه کخوردی باال انداخت و بھ آقا جون کھ با لبخند داشت منو می شونھ اایپو

 : گفت
 !  ت بھ خودم رفتھقھی اومد سلخوشم
 . زنھی ھم مشخندی چھ نگاین! نھی بوزیپسره ! شل شدرادی ھشی من درھم و نیاخما

  د؟ی ازدواج کندی قصد داریایشاال ک: ستاره جون گفت ھوی
 :  نگاه کردم خونسرد بھ مادرش نگاه کرد و گفترادی و بھ ھدی سھ فاز از سرم پربرق

  ستی نرانی مشکل داره فعال اکمی ھی پدر سام،ی نگرفتمی تصمھنور
 یدونیپسرم م: گفت ای بعد پومی حرف زدی خودم جمع کردم کمعی سری تعجب دھنم باز موند ولاز

  می بردی بامی خستھ ا االن ھممی تنھاش بزارمیتونی نمیمونھ ماھم نمییآقاجون بجز خونھ خودش جا
  اما: ی با ناراحترادیھ

   گفتمنکھیھم: جون با تحکم آقا
  د؟یزنیچشم آقا جون چرا م: رادیھ

 !بچھ کھ زدن نداره: ادامھ دادم من
 :  و گفتدی بھم چشم غره رفت اما آقا جون خندرادیھ

  ی ھستی اومد دختر حاضر جوابخوشم
  کشمی از زبونم مکشمی می الحق کھ ھرچم،ی مظلوم بمونیکی شی نشد ما پیاکھ ھ_
   مثل خودت دلقکھیبا عرض پوزش از دختر گلم ول: گفت رادی و بھ ھدی جون خندآقا
   از صد تا فحش بدتر بود کھ آقا جونرادهی ھنی رفتارم مثل ادی گفتنکھیآخ ھم: من
 ما گھیخب د:ت بعد تموم شدن خنده ش بلند شد و گف!  چقدر شلھ ھاششی ننمیا. دی جون خندآقا
  دی ستاره پاشا،ی پوم،یریم

 رفتم دست آقا سادنی رفتن کنار آقاجون وارادی و ستاره جون بلند شدن و بعدش از بغل کردن ھایپو
   دارهی پدر بزرگنی خوشحالم نامزدم ھمچیلیآقا جون خ: و گفتم دمیجون رو بوس

 ی بھ تکھ ھارادی ھرونی بمی در بزارنیپامونو از ا: آقا جون دم گوشم گفت .  زدمی ھم چشمکبعد
  کنھی ممتی تقسیمساو

  کنھی نمی غلطچی ھدینگران نباش: خنده گفتم با
  الی عمی دخترم، برسپارمتیبھ خدا م: جون آقا

 مبل ی پشت مبل اونم جلودمی برداشت سمتم دوزی خرادی ھرونی ھم رفتن، از در کھ رفتن ببعدش
  بود
  ھ؟ی چای بازی وحشنیا: من
  ؟ی کردخی خانوادم سنگ رو ی منو جلویحال کرد_



 33 

 ! یجات خال_
 دمیبچھ پرو نشونت م_
غزل با خنده نگام ! یکی محکم رفتم تو بغلھ ھوی دنبالم منم شروع کردم بھ فرار کردن کھ دییدو!
  کردیم

   دردی کوفت ایا: ضی با غمن
   ناقال ھادیکردی مکاری چدیداشت_
 !ھ ھوا بھ سرمون زده بودتو فاز عاشقانھ ھوس گرگم ب_
 ! یاونم چھ فاز عاشقانھ ا: ی با مسخره بازرادیھ

   خوش گذشتھیلیمعلوم خ: غزل
   خوش گذشت کھ نگونقدریآره جونھ غزل ا: من

  جونھ خودت کره خر: غزل
  غزززلللل: من

  ــــــــــھیسا: غزل
  سرھم؟دیزنیچرا شما ھمش اسم ھمو داد م: رادیھ

  عادتھ: غزل ھماھنگ منو
 !  امروزدی شدیچھ گروه کر: رادیھ
!  داشتتی واقعی ولدمیچشمامو مال!  رو باور نداشتمدمیدی کھ میزی پلک زدم چھوی

 ! نـــــــــــــــــــــــــــــــــھ
 . کردی داشت نگام می با خونسردنیمت
   طناز شده؟رادی تا حاال اسم ھیاز ک: نیمت

  می ثبت احوال اسمشو عوض کردمی امروز باھم رفتنیھم: باز شی با نمن
 ؟یکنی تنھا تنھا نامزد مم؟ی خانم داشتھیسا! نھی قزوی سنگ پاستیالمصب رو کھ ن: نیمت
 دھنت لق نقدری تا حاال ای غزل تو از کگھ،ی مرهی خبر داره نشده کھ اونم غزل میفقط رسانھ مل_

 شده؟
 ! دهی حرفامونو شنم،ی حرف زدی تل زدیبھ جونھ خودم وقت: غزل

 ھ؟ی الکیمیدونھ نامزد: گوشش گفتم تو
  نھ بابا بھش نگفتم: غزل

  زدی حرف مرادی نگاه کردم با ھنی متبھ
  متــــــــ... شتھیپ... شتھیپ: من
  جانم؟: اومد سمتم نیمت
   از پھنا تو حلقمرتتی فقط میخواستم بگم غیچیھ_
 نی اعتماد دارم واسھ ھمرادمی بھ ھنطوریتماد دارم ھم اعماتتیمن بھ تو و تصم: گفت ی جدنیمت

 کنمیدخالت نم
 ؟یبھ دل گرفت. دمی شوخی داداشدونمیم: من
 رمیگی نمی رو جدیزی چچی ام ھی خوبیلیمن کال آدم خ: باز شی با ننیمت

  دلقک بودن ھم افتخار داره؟: با خنده من
   من چرا نکنم؟یکنیتو کھ افتخار م: نیمت

   دلقک متقلب؟یکنی توھم مکنمی من میچرا ھرکار: من
   بستھ شددھنش

 .  حاال ھستھ شو تف کن؟یخورد: گفتم ی مسخره بازبا
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  پرو: نیمت
  ی فکرھیبچھ ھا : با شوق گفت نیمت

 ؟یچ: باھمرادی غزل و ھمنو
   شمال؟می بردی اھیپا: و گفت دی اول متعجب نگاه کرد بعد خندنیمت

  میل مدرسھ دارمنو غز: گفتم عیسر
   از امام ھاستیکی ھفتھ تعطیلھ تولد نیچھار شنبھ ا: نیمت
 .  من جم بخورمزارنی ان نمیرتیپس مامان بابا ھم کھ المصب از بس غ:ھیسا
 !  منو از پا در آوردهادشونیتوجھ ز: و گفت دی خندنیمت
   ندارمیمنکھ مشکل: رادیھ

 امی صد سال ھم نگھی درونی برمی مھی بھشون بگم با ساھیمتاسفانھ مادر و پدر منم فقط کاف: غزل
 اعتماد دارن ھی کھ بھ سای المصب اونقدررنیگی سراغمم نمرمی مھی گفتم با سانکھیخونھ بخاطر ا

 ! بھ من نیمچھ اعتماد ھم ندارن
 ؟ی بھ موش مردگیزنی خودتو مھی بقشی خانم پھیپس سا: رادیھ

  زنمی نمیبھ موش مردگ. ن بھ موش بودزنمیخودمو م. دقت کن: من
 ھ؟یفرقش چ: رادیھ

   داره سوال نپرسی فرقھی فرق داره حتما گمی من میوقت: صدامو بلند کردم و گفتم من
  ارمی مریمن تورو تنھا گ: با اخم گفت رادی ھدیخندی مزی رزی رنیمت

  من غلط بکنم با تو تنھا بشم: و گفتم نی بھ متدمیچسب
 برج زھرمار تنھا باشم کھ ھر لحظھ امکان داره ھیمگھ مرض دارم با : گفتم نی تو گوش متبعد

  اقدام بھ قتلم کنھ
  از دستت شکارهیمعلومھ حساب: و گفت دی خندنیمت
   تا آسمون فرق دارهنی منو اون زمی ھی روحنھی ھمیبدبخت_
 رادی ھی،ولی بشی جدادی مشی کم پ،ی مواقع دلقکشتری البتھ تو بدی ھستینھ دوتاتون موج_

   کنار اومدن باھاشھی آدم متفاوتطھی شراریاوفــــــــــــــــــــــ تحت تاث
  روانشناسیمرس_
   دستم اومدهی ھمھ چگھی مثل تو سر و کلھ زدم دیاز بس با روان_
 ی من بودی زندگی الگوشھیتو ھم! شمی مثل شما نمی روانکھیمن انگشت کوچ! ھی چھ حرفنیا_

  استاد
   ھایرایکم ن_
  کباریتو فکر _

   و ازم فاصلھ گرفتدیخند
 .  مردونھ حرف بزنناطی رفت تو حنی با مترادمی سمت غزل تو فکر بود، ھرفتم
 ؟! شده عشقمیزی چیغزل: من
  یکنیاگھ بھت بگم باور نم_
  شده؟یچ_
   باھام دوست باشھخوادیآرشام بھم گفتھ م_

  ؟یییییییییچ:دمی کشادی فربایتقر
  یزنی چرا داد مھی چای بازی کولنیدختر ا_
 محشره_
  اوھوم_
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  ؟یپس چرا درھم_
   داداشش سھ روز برنامھ برن شمالی با داداشش و دوستاخوادیآخھ زنگ زد گفت م_
  ستی نیزی سھ روز کھ چی نداره گوگولبیع_

  ــــــــــھیسا: اومد داخل و گفت رادی زد اومدم ادامھ بدم کھ ھی لبخندنیمچھ
  ھوم؟_
  ادی داداش دوقلو منم باھامون مگمایم_
   حسناش مثل تو نباشندوارمیچھ خوب، ام_

   نباشھی برگرزی اخالقش مثل اون چدوارمیام: تو گوش غزل گفتم بعد
  نطوریمنم ھم: با خنده غزل

 د؟یکنی رو می کبتی غیشما خانوما در گوش: نیمت
 ادی جونم ھم بنی تا متسایفضولو بردن جھنم گفت وا: من
  رفتیدختره پرو واال سنگم بود تا حاال از رو م: نیمت

  م؟یریم. ھیپس قطع: براش در آوردم و گفتم یزبان
  آره: تمام تی با جدرادیھ

  انی و سرور ھم بگو باوشی با سنیخوبھ مت: من
 ! گذرهی خوش میلی خانی اگھ اون دوقلو ھا بایگیراست م: بھم و گفت دی دستاشو کوبنیمت

  ؟! وسطنی امی نشعی ھمھ دوقلو دوقلو ان ضانجای انیمت: گفتم نی بھ متیخرگ با مسمن
 . کردی بگھ وگرنھ دھنمو آسفالت میزی چتونستی بود نمی چون ھمگانی م شد ولکھی متوجھ ترادیھ
  می بھتره ما نرگمیآره واال اصن م: نیمت
 میشی مینطوری ااری رو وردار بای توھم کمیزنی منو غزل خودمون رو دوقلو جا مشھ،ی نمگھینھ د_
  جفت دوقلو٤
  ھی خوباری بساریفکر بس: نیمت

   من بد باشھیتو فکر کن فکرا: من
 نای اھیھمھ دم خونھ سا٦ خونھ چھارشنبھ صبح ساعت دی تن لشتونو ببردیبسھ بسھ پاش: رادیھ

 یعشقم توھم برو خستھ شد.  شرتون کمادیحاضر باشن حاال عزت ز
 ؟یبا من بود: گفتم ی لبری زده زرونی از حدقھ بی چشمابا
   باشم؟تونمی میپس با ک: گفت ی لبخند مصنوعبا

 آروم در دمی رفتم سمتش گونھ شو بوسی واسھ چدونمیخودمم نم. دلم گرفت. ادی ملمی داره فدمیفھم
  دنتی نددیگوشش گفتم بھ ام

  مینیبیمتاسفانھ فردا ھمو م: گفت اونم
 !تاسفانھم: گفتم دی تاکبا
 شھی رو بده من ببرم پدرم ھمھیاگھ جولون دادنتون تموم شد، سا: کرد و گفت ی سرفھ مصلحتنیمت
 سرش یی بالنجایحاال ھم تا ا))  چیزیش بشھ، قبر پدر بزرگت چند طبقھ ست ھاھیاگھ سا(( گھیم
   بده منومدهین

  امیمگھ کاال قابل معاملھ م کھ اون منو بھ تو بده؟ خودم دست دارم پا دارم م: من
 یجی افلکردمیا من فکر م: نیمت

  ستی فکرات ھم مثل آدما نگھی دیخب تو خر: من
  زنھی حرف منطوریآدم با داداش بزرگش ا: نیمت
 خونتون شما دی بردی پاشد،یکنی بره تا فردا دعوا مشی پینطوریاگھ ھم: و گفت دی کشی پوفرادیھ

  د؟ی نداریکار و زندگ
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  ی مارو دک کنعی سری دوست داریلی تو انگار خیما کھ نھ ول: ی گری با موذنیمت
 ! حاال ھم نخد نخد ھرکھ رود خانھ خود!  خاننی متومدهی بھ تو نشیفضول: رادیھ
  ی بکنکاری چیرکی زری زی دارفھممیباشھ منکھ آخر م: نیمت

  می برای کنھ بی کارتونھی بخوادم نمینگران نباش داداش: رو گرفتم و گفتم نی متیبازو
  ندازهی مکھی دختر بھت تھی نگاه چھ جور رادیھ: گفت دی خندنیمت

 مگھ دخترا چشونھ؟: با اعتراض من
  باشھشونیزی چکنندی اصن غلط م،یچیھ: نیمت

 . یگی چرت می خل شدنیمت: من
  خداحافظ بکس: گفتم رادی رو بھ غزل و ھبعد
  خداحافظ: نیمت

  خداحافظ عشقم بھم تل بزن: غزل
 رادمیخداحافظ ھ. یاوک: من
  خداحافظ گلم: رادیھ

 باال سرمون لیی داخل مامان مدل ازرامی خونھ از در کھ رفتمی و رفتمی شدنی سوار ماشباالخره
 . نازل شد

  ی برگشتنی چرا با متی بود با غزل برگرد،قراریدختر مگھ تو تنھا نرفت: مامان
   اومد دنبالمنی اومد رفت خونھ زنگ زدم متشی براش پیغزل کار: من

  آھان: مامان
 ومدی بازم خوابم می بودم ولدهی مثل خرس خوابرادی تو خونھ ھنکھی تو اتاقم با ادمیپر.  رفتبعدشم
 ...  خوابم برددهی نکشھیبھ ثان

  کردیمژگان با خنده نگام م . تو جام نشستمخی بھ سرم سیزی برخورد چبا
  ؟یمرض دار:من
 ادی خوشم مدهیصدا م_
   چک زدم تو گوششھی

  ؟یزنی؟ چرا م!یمرض دار:گفت
 ادی خوشم مدهیصدا م: ی گری با موذمن

 ناکس چقدر دستت سنگینھ. شعوری بیآ: مژگان
   توایب: در زد گفتمیکی

 دهی آقاتون زنگھیسا: شل گفت شی اومد داخل و ننیمت
  کنمی متیکی نگو آقاتون با آسفالت نیمت_
   باھات بزنھخوادی مرادیحساب منو بعدا برس فعال ھ_

   تلفنو سمتم گرفت، ازش گرفتمو گذاشتم دم گوشمبعد
   خانرادیبھ بھ سالم ھ: من
  سالم بلبل زبون_
 یری ھیخوب_
  یری بھ من نگو ھکدفعھی ھزار و نیا_

  دیببخش: لرزه بھ تنم انداخت با بغض گفتم دادش
 ______ رادیھ_________

 بچھ ی ھمون دختر سرکشھ کھ با داد من بغض کرد؟حاال مطمئن شدم کپنی ایعنی. شھی نمباورم
 ! ھاست
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  کنھی چھ مثل بچھ بغض مگای نگاین: خنده گفتم با
  ؟ی داشتکاریحاال چ. بتوچھ: شد گفت طونی شدوباره

 تو ماشینم ادی دختر خوب زود بخواب کھ من بدم مھی رو جمع کنم شبم مثل لتیوسا گفتم یچیھ_
   خر و پف باشھیصدا

 خر و پف ت ساختمون رو ی با صدایخوابی می خر و پف کردم؟ واال تو وقتی من کشعوریااااا ب_ 
   رو سرتیزاریم
 گفتم، المصب از رو  حرصش رو دربیارمنکھی ای براادی ھم در نمکشی اون تو خواب جدونستمیم

  رهیھم نم
  ی تھمت بزنی الکادیخدا رو خوش نم. بسھ بسھ: من
  اد؟ی تو خوشش میپس برا_
  ؟ی داریمشکل_
   با تو چرایبا خدا نھ ول_

  ھیسا: شدم و گفتم یجد
  یدی خندکنھی درز نمیینترس جا: گفت ھوی

 تو صدام تی خودمو گرفتم و با جدی جلوی ولرهی خندم بگخواستی بگم می چخوامی مدی فھمنکھی ااز
 : گفتم

 ی ولارتھی در اختمی و ھمھ زندگیشی زنم حساب می قانوننکھی راحتم بخاطر انقدری من با تو انکھیا
 یشی مھی وگرنھ بدون بدجور تنبی کنفی خار و خفھی بقی منو جلوی حق نداری صورتچیبدون در ھ

 !  خودمونی ھاییپس فقط تو تنھا
  گھ؟؟؟؟ی ھا دییفقط تو تنھا:  گفت یطونی و با شدیخند

 :  فکر کردم، بعد کھ متوجھ منظورش شدم گفتمکمی
  ای حی منحرف بدختره

 ...منـــــــــــــــــحرف...  نبودیکنی کھ فکر میزی منظورم اون چششششششععععوررررریب_
  ی دارییغوی جغی جیعجب صدا...  کر شدمیاو_
  ی تو خودت صدات زده جلو قنارستین_
   خانم؟ھی سای فکر کردیاوه آره پس چ_
  کنمیاوممم من اصوال درباره تو فکر نم_
  یی پرویلیخ_
  یگیدفعھ چھارمھ کھ بھم م_
  گمیایشاال بعدا ھم م_
  نیی حتما برم پادی اومدن، پدرم کچلم کرده بانای انی برم شام بخورم، آرمدی باشششیا_
 :  چرا کنترلم رو از دست دادم و داد زدمدونمینم

  و تودونمی من مرونی بی از اتاق بزارپاتو
 ....  بابامیاوا ول_
 ... یضیخودتو بزن بھ مر_
   بچھ کھ زدن نداره؟یزنیچرا م. باوشھ: گفت تی مظلومبا
  یشدی مگری بازدی تو باھیسا_
  ؟!یگیاصن چرا م...... شـشنھادی بھم پی چندباردونمیم_
 کال آدم شھی درونت فعال مطانی شھی دوباره روحھوی ،یکنی بغض مھوی ،یشی مظلوم مھویآخھ _
  ی ھستینی بشی قابل پریغ
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 ی جدای خودش روانیھ دونمی نمداره،ی برمی فاز روانشناسزنھی با من حرف می چرا ھرکدونمینم_
   فرض کردهی منو روانیجد
   ت نشدمکھی مثال من متوجھ تیالک_
  گھی دینچ نچ نچ از بس خنگ_
 برم آقاجون دعوتم کرده دی من با،یکنی گفتن منو سرگرم می وری با دری ساعتھ دارمی نگای نگاین_

  یعمارت پدر
  ؟ی تنھا تنھا عمارت پدرم؟یداشت:ی با سرتقھیسا
 !ای نخورده پسرخالھ شدییچھ چا_
   من قطع کنمدی نداریاگھ کار. انی پارسی آقاخوامیمعذرت م_
 ؟یگی چرا می وریدر_
   خدانگھدارداری ددی بھ امدیببخش_
 ینطوری ای کسادیحتما بدش م!  شدهی کفری چشھ؟از صداش معلوم بود حسابنیا!  قطع کردو

 عمارت ھی بھ دمی رسقھیدق١٥ و سوار شدم بعد حدود نیرفتم ماش! اصال بمنچھ بھ درک! بھش بگھ
 کھ پر از درخت و گل یاطیوارد عمارت شدم، از ح!ر عظمت حال پنی و در عیمیبزرگ و قد

 قرار داشت، گذشتم وارد عمارت شدم اطی ھم در گوشھ حیمی استخر بزرگ قدھی بود و در کنارش
 بودن و درکل خونھ از ھمھ نظر فوق العاده یپنجره ھا قد. ی بود مثل خونھ درختیھمھ جا چوب

 . مبھ سمت پلھ ھا رفتم و رفتم طبقھ دو. بود
 بحث یکم.  دادم و رفتم نشستمییسالم بلند باال.  جون و بابا و ستاره جون اونجا نشستھ بودنآقا
   باھات حرف بزنمخوامی مرادیھ: گفت تی بود کھ آقا جون با جدی عادیھا
  چشم آقا جون_

 . نشستم رو مبل تک نفره داخل اتاق و آقا جون نشست رو بھ روم.  داخل اتاق پدر جونمیرفت
 بھ گوشم آقا جون: من
   باھات حرف بزنمھیھمون سا.  دختره نامزدتنی درباره اخواستمی مرادیھ_
  ومد؟ی کرده؟ ازش خوشتون نیی خطاشدهیچ_
  ھی دختر باحالیلیبرعکس خ_

 !  باحال؟؟؟؟؟؟؟ نھ بابا آقا جون ھم راه افتادجاااااان؟؟؟
 کھ از پس ی ھستی و البتھ تو تنھا کسادیر م کھ دست تنھا از پس تو بھیتنھا کس: جون با خنده آقا

  یایاون بر م
   بھ پست ھم؟می خوردوونھی دوتا دنھیکال منظورتون ا: من
  یبھ من رفت! ی ھستیزی پسره تادیخوشم م! نیآفر_
   خان بزرگاری تشکر و سپاس را دارم خشاتی شما نھای ابراز خوشحالنیاز ا_
  قابلتو نداشت پسرم اصال حرفشو نزن_

 !کردمی مشیکی با آسفالت زدی باھام حرف مینطوری بجز آقا جون ای اگھ کسبخدا
 _____ ھیسا________

 خدا اگھ یبھ خداوند. کنھی مفی تکلنیی کھ چھ؟ واسھ من تعیعنی!  توبھایخدا! استغفرهللا.... ی پسره
 یمعلومھ حساب:غزل با خنده گفت . تا جردن بدوهجانی از ازدمشی می کف گرگھی نبود غھی سنیا

  یازش شکار
  کنمی ت مھی تنبی بھم بگیزی چی اگھ جلو کسگھینباشم؟ پسره چلغوز م: بھ کمر گفتمدست

 رو ی نکنھ بخواد کسبیخدا نص: غش کردنو در آورد و گفت ی ھا پاشد و ادای جننی غزل عھوی
 !  کنھھیتنب
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  چرا_
 ی تا االن ھم حرمتت رو نگھ داشتھ نزده تو دھنت، واال بجز من کسنشی نبینطوریالمصب ا_

 خانواده ش از مرده شور خونھ دی بگھ بایجرعت نداره بھش بگھ باال چشمت ابروست، اگھ کس
 رنی بگلشیتحو

  ھی حاال انگار چھ تحفھ اشششیا_
  زیاز من گفتن بود دوست عز_
   حالش بد شدهھی حاال برو بھ بابام بگو سایزنی حرف مادیتو ز_
 چرا؟_
   و تودونمی من منیی اون پای گفت بررادیھ_
 دوتامون رو باھم خاک رادی تر نشده من برم بھ بابات بگم وگرنھ ھطیاوه اوه پس تا اوضاع خ_
  کنھیم
 نگاه رادهی ھنی طرف اگھ بھ اھی نھ وجدانا زندگیھ؟از م؟ی زندگیھ ما دارنی اایخدا.  زد رفتمی جو

 زیآقا من چ!  کھ رفتمو برگردمی راھتونمی طرفم نمھی دنبال سنگ قبر بگردم از دیچپ بکنم با
  م غلط کردممـــــــــــای خداغھ؟یمنو چھ بھ س! دمیمن بھ گور نداشتھ بابام خند! خوردم

   ندارهدهی غلط کردم غلط کردم فاگھید: غزل
 شد و دوباره خوابم برد بھ خرس گفتم نی رو تخت پلکام سنگدمی بھش انداختم و خوابیدی نا امنگاه
 ! یزک
 ی خفھ اغیبغلش کردم و ج. چشمامو باز کردم سرور بودم.  شدمداری از خواب بیکی ی نوازش ھابا

  دمیکش
   بود؟دهی چقدر دلم واست تنگیدونیدختر م: من

  دهیبلھ خبرا رس: سرور
  ستمی ننجای مثال من ایالک: اوشیس
 پاھامو دور کمرش حلقھ کردم و بغلش کردم اونم شروع کرد منو اوشی بغل سدمی تخت پراز

  چرخاندن
 من جوونم ای نـــــــــــــــــــــــــــــــــھ خدامیشی نکن االن دوتامون بھ درک واصل مااااااایس: من

 !!!!! ھنوز آرزو دارم
 ؟!یاری در مھی چای بازی کولنیا: منو گذاشت رو تخت و با خنده گفت اوشیس
  دوش دالم: با لحن بچگونھ نم
 منم تولو دوست دالم کوچولو: و گفت دی لپم رو کشاوشیس

  ؟یکشیچرا لپم رو م: من
   نرمھیلیدوست دارم خ_
  نرمھ کھ نرمھ دست خر کوتاه_
  یھمون نیمچھ عفت کالم رو ھم از دست داد_

از .  و مژگان ھستندنی مت منوی و سرور پسر عمھ ھااوشیس. نیی منو کول کرد از پلھ ھا برد پابعد
 ھست و موریسالشونھ، سرور گر٢٣. رازی رفتھ بودن ششھیچند ماه م. می باھم بزرگ شدیکیکوچ

 مردونھ و ی دماغی لخت مشکی سبز درشت و موھای چشمااوشیس.  دکتر قلب و عروقاوشیس
.  اونھی سرور ھم کپمیبگذر. کنھی کھ جذاب ترش مشی تھ رھیو .  و قرمز مثل خودمی اه قلوییلبا

 :  ما زد تو صورت خودشو گفتدنی مادرم با دنییمنو از پلھ ھا برد پا
 ھ؟ی چھ کارنی مادر ااوش،یس
  میدیرسی مری نمیشد مجبور شدم وگرنھ دداری تنبل خانم بنی جون ادیمروار: اوشیس
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  نیباشھ حاال منو بذار زم: من
ھمھ آماده بودن رفتم تو . میا و تا خرخره خورد غذزی سمت ممی حملھ کردنی منو گذاشت زماوشیس

 رونی و رفتم بدمی ھم پوشی ساپورت مشکھی ،یاسی شال ھی و دی و مانتو سفیاسی کفش ھیاتاقم 
  کھمی کم داشتاسی گل پژمرده ھی فقط میھمھ جمع بود: گفت ی با مسخره بازدی منو دی وقتاوشیس

  اومد
  شھی پژمرده گروھتون کامل مھی کھ با دی شما ھمتون پژمرده ایعنی: من
  اوش؟ی سیخورد: با خنده گفت نی ساکت شد متاوشیس

 دی نکنتیداداشمو اذ: سرور
   شد؟یکیباز شما کانالتون : من
  کنندی و غزل خفھ مون مرادیشد ھ٦ ساعت می بدو برھیسا: نیمت
  ھ؟ی کرادیچشممون روشن ھ: با اخم اوشیس

 دوست منو غزل: من
  می بریاوک: اخمش باز شد و گفت اوشیس

 کھی باال در حالارمی سرمو بنکھی قبل از ایکی نھی من با کلھ رفتم داخل سھوی سمت در کھ می افتادراه
 اسممون میاگھ شانس داشت. یکی تو بغل میری می زرتی ھمیشانس کھ ندار: گفتم دمیمالیدماغم رو م

   خانمی شمسذاشتنیرو م
 کردی کھ با اخم نگام مرادی صورت ھدنیارتا خوشگل بار طرف کنم با د آوردم باال کھ چھسرمو
   رفتادمی فحش بلد بودم یھرچ

 ؟یی تویرادیا سالم ھ: من
  می برای بی داشتری تاخقھیدق٦آره : رادیھ

 بدبخت مثل نی متد،یفتی شما جلوتر راه بنیمت: داد زد نی سمت ماشبردی مکھی و در حالدی کشدستمو
 نیمت.  شد و سرور ھم رفت کنارشنی سوار ماشی ھم با اخم غلیظاوشی سنی سمت ماشدییپلنگ دو

   بود؟یاون پسره ک: داد زد رادیھمھ کھ رفتنند ھ.  راه افتادند جلونی متنیو غزلھم  با ماش
   پسر عمھ مھاوش؟؟؟؟یکدوم پسره؟؟؟؟؟س_
  ارهی منیی و تا پاکنھی کھ آدمو کول میچھ پسر عمھ خوب: و گفت دی خندکیریستیھ

 ھی تکی پس بھ صندلرمی دادم خفھ خون بگحیترج. حتما اون گزارش داده. کشمتی منیمت.  زدخشکم
 بود رو برداشتمو انداختم رو سر خودم و صورتمم ی پشتی کھ رو صندلیدادم و پتو مسافرت

  )کال نصف عمرش فقط خوابھ.... ( موندم کھ خوابم بردری اون زنقدریا.. پوشاندم
 _______ رادیھ____________

 ی تو فرمون آخھ پسره دمی نگھ داشتم و سرمو کوبنویماش.  پتو چشماش بستھ بودری کردم زنگاش
 کھ ی کاردونستمی رفتم سمتش نمیکنی می خالچارهی بنی چرا سر ای پرگھی دیی سر از جارهیخ
 تر و بغلش کیرفتم نزد. سبک نھ تجربھ ثابت کرد خوابش متعادلھ، نھ سنگینھ نھ ای درستھ کنمیم

 رو روشن نی نشد دوباره نشستم تو جام و ماشدارینھ خداروشکر ب! دمی بوسشویشونی و پدمکر
   بودنی زنگ خورد متلمی ساعت موباکیبعد از .کردم

  شده؟ی چنیبلھ مت: من
  م؟یستیای بچھ ھا خستن کجا مرادیھ_
  میآی ماھم مدیسی پارک سمت چپ ھست اونجا واھی_
  باش پس فعال_
  فعال_



 41 

   پارک نگھ داشتمشی زدمو پیپوزخند.  بوددهی نگاه کردم مثل بچھ ھا خوابھی کردم بھ ساقطع
 بچھ ھا ھم اومده بودن و داشتن ما رو نگاه ھی بقھ،ی شدم و رفتم سمت در سمت ساادهی پنی ماشاز
! خوابھی دختر چقدر منیخواب بود آخھ ا.  رفتم سمت در بازش کردمدموی کشیقینفس عم. کردنیم

 :  و گفتمدمی گونھ و گردنش کشیدستمو نوازش گونھ رو
   پاشوزمی عزھیسا
   خمار بھ من نگاه کردیی تکون خورد و با چشماکمی ھیسا
 :  گفتدیمالی چشماشو مکھی بعد دستمو پس زد در حالو

 !  گردنم شکست،یستی کردنم بلد ننوازش
 .  بعد شروع کرد گردنش رو ماساژ دادنو

  یکردی استراحت می استراحت البتھ تو کھ ھمش داشتمی شو نگھ داشتادهیپ: من
  ؟ی داریمشکل: شد و تو چشمام نگاه کرد و گفت ادهیپ

 ؟ینھ بابا مشکل کجا بود خانم: من
 یبا مشکل کجا بودنھ با" چرا گفتم دی خوشگل بارم کنھ کھ چشمش بھ بچھ ھا خورد و فھمھی اومد

 از یی صداھی!  رفتم سمت بچھ ھای جدیلیخ.  زد و با حرص دستمو گرفتیلبخند الک"یخانم"
 ! جذبھ مردونھ ت از پھنا تو حلقم داداش:پشت گفت 

 ! دمی کوبنی عاجزانھ بستم و پامو رو زمچشمامو
 ______ ھیسا_________

 !!!!!!!!! زی فک منو از رو آسفالت جمع کنھ پلادی بیکی.  تعجب برگشتم و بھ عقب نگاه کردمبا
دھنم اندازه غار باز مونده بود غزل !  بوددهی و بغلش کرد، ھنوز مارو ندراد،ی اومد سمت ھآرشام

   قل خوب خودم؟؟یچطور: گفت رادی آرشام با خنده بھ ھکردیکھ فکر کنم داشت غش م
 اســـــــــــتاد: داد زدم رفتمی از ھوش مداشتم
  شده؟یچ: با تعجب گفت رادیھ!  دھنش کف آسفالت بوددنمی با تعجب برگشت سمت من و با دامآرش
   داداش توعھ؟؟؟؟شونی ارادیھ: من
 ی تعجب کردنقدریآره چرا ا: رادیھ

 . دی باشی آدمنی ھمچکردمی خانم فکر نمھیسا: با اخم آرشام
 :  گفتتی با اخم و عصبانرادیھ.  از کلم بلند شددود

 ! نامزدمھھی سانی آرشام؟ ایگی میچ
  زنداداش؟؟؟؟؟؟؟؟؟.....زنـ: با تتھ پتھ گفت آرشام

  برادر شوھر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: من
  ؟؟؟؟؟!دی تعجب کردنقدریچرا ا: رادیھ

 !  درباره استادم کھ بھت گفتھ بودمرادیھ: من
 خب؟: رادیھ

 ! ھمون استادمھشونیا: من
 یغزل با خوشحال.  در آخر ھم ساکت شدزدی نم حرفی ولخوردی رفت تو شک لباش تکون مرادیھ
 ! ی کثافت رو نکرده بودرادیھ:

 کاری چنجایتو ا: انگار تازه متوجھ غزل شده بود با تعجب نگاش کرد و بعد با اخم گفتآرشام
   غزل؟یکنیم

  بزارم تنھا برن؟شدی برن نگھ مخواستنی چند سالھ دوستم بعدشم مھی و سارادیمن با ھ: غزل
   تو اون شکل نکنافھیحاال ق:آرشام خنده ش گرفت و گفت .  باز بھ آرشام نگاه کردشین با بعد

  نی تو ماشرمی مستی من گشنم نرادیھ: گفتم یدیمن با نا ام.  خودشو جمع کنغزل
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  شھینم: رادیھ
 .... اما گفتم کھ: من
 یکنی ضعف می نخوردیزیچ: بعدش آروم تر گفت شھیگفتم نم: داد زد و گفت بای تقررادیھ

تو : و گفت ی کناردی غزل منو کشمی برنکھی لقمھ بزور خوردم دم در قبل اھی رفتم داخل ناچار
 !  خواھر شوھر توام،منیخواھر شوھر من

 !  شدهیآره عجب خر تو خر: با خنده من
  می برای بــــــــــھیسا: داد زد رادیھ

  اومدم: داد زدم من
  کشتمی مادینھ اون مجسمھ ابوبھل مبرم وگر: آروم بھ غزل گفتم بعدش
  خخخخ برو: غزل
 ھی بھ بعد سانی از اشھیم:آرشام اومد دم پنجره و گفت .  و سوار شدمرادی ھنی سمت ماشرفتم

  صدات کنم زنداداش؟
   اینھمھ راھو آرشام جونرهی میک! اووووه زنداداش:با خنده گفتم .  زدی ھم چشمکبعد

  میستی سر کالس نفیح: آرشام
 نی عروزیبچھ پرو تا د: زده گفت رونی از حدقھ بیبا چشما.  رو آوردم جلو و برعکس کردمشستم

  یدیکشی ازم خجالت میچ
  جونی کرده آررییاالن اوضاع تغ_
 ؟؟؟؟؟؟؟؟یآر_
  یری ھگھی بھ منم می حتکنھیھمھ رو مخفف م: رادیھ

  ی بخندخیرو :  گفتی با اخم غلیظرادیھ.  خندهری اول متعجب نگاه کرد بعد زد زآرشام
  خوامیمعذرت م: بستھ شد و گفت ششی نعی سرآرشام

  فعال زنداداش: بعدش رو بھ من گفت و
  فعال برادر شوھر: با خنده من

خوبھ داداشش مثل خودت : گفتم رادی و در ھمون حالت بھ ھدمی دراز کشی من رو صندلرفت
 ! ستی نی مرغزیاخالقش چ

 با تو فرق داره نھی منظورم ایعنی: گفتم دهی ترسیبا چشما! اخم نگام کرد کھ خودمو خراب کردمبا
   عخشمی ھستی گوگولیلیتو خ
 . دمی لپشو کشبعد

  نکن بچھ: رادیھ
  ی کھ نداراقتیل: لب گفتمری و زدمی کشدستمو

 .  رو روشن کرد و راه افتادنی چون ماشدی کنم نشنفکر
 . کردمیف بھ جلو نگاه م ھدی ببردی نمخوابم

 یخوابیعجیبھ نم: رادیھ
  ادیخوابم نم: من
 . ادی شما خوابت نممیدی بار دھیچھ عجب : رادیھ

 کیریستی خنده ھھی بود نی و درش آوردم آرمفمیکالفھ دست کردم داخل ک.  زنگ خوردلمیموبا
   زدمی خفھ اغیکردم و بعدش ج

  ؟یکنی مکاری چیخل شد: رادیھ
 اسم چنان زد رو ترمز صداش تا دنی رو با عصبانیت بھ سمتش گرفتم با اکراه گرفتش با دیگوش

 . آسمون ھفتم رفت
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 دود از ینطوری طرف اھی از ی زنمنکھی بخاطر اگھی طرف مھیاز . رونی بزدی مشی چشماش آتاز
 رو از تلفن در مکارتیس.  چشھقای دقفھممی نمستی با خودش ھم معلوم نفشیتکل. شھیکلھ ش بلند م

 نگام کنھ با نکھی خودشو سمتم گرفت بدون ایگوش. رونی شکست و از پنجره انداخت بیآورد و تق
   دستتری منو بگیفعال گوش: گفت صبانیتع
 رو از دستش گرفتم دستمو گرفت برگشت و بھم ی گوشی حرفچی بدون ھومدی در نکمی ترس جاز

   کردمکالفھ نگاه کرد چشمامو درشت کردم و نگاش
   نکنیچشماتو اونجور: گفت
 .  رو روشن کرد و راه افتادنی دستمو ول کرد و ماشبعد
.  گرفتھ بودمرادی کھ من قولش رو از ھییالی ھمون ومی و رفتمیدیرس. فتادی نی راه اتفاق خاصھیبق

 ) کنمفیوجدانا اصال دوست ندارم خونھ رو توص. ( شدالی اون با حرص وارد ویمن با لبخند ول
 ی جاده سنگ فرشھی بزرگ بود پر از درخت و از وسط درخت ھا یلی محوطھ خھی میوارد کھ شد

بھ آرشام و غزل نگاه کردم دست ھمو گرفتھ بودن و .  خوشگل بود و در کل عاشقونھیلی کھ خودب
برام زجر آور بود . حالم گرفتھ شد! ھھ!  دوست باشن ھاخواستنیمثال م.  اومدنیبا لبخند راه م

 اتاق ھی رفتم عی نداشتم سرزی حوصلھ آنالمی شدالیوارد و.  بھ اھدافدنی رسی مھره بودم براشھیھم
در باز شد و غزل . اما خفھ. ھی گرری چرا زدم زدونمیواسھ خودم برداشتم و رفتم رو تخت و نم

 : با تعجب بغلم کرد و گفت.  بغلش کردمھی با گردمیمتعجب اومد تو پر
   فدات شم؟شدهی آورده؟ چ اشکت رو دری کزمیعز

  غزل....غــ_
  ؟!ی خواھرشدهیجانم؟ چ_
 غزل از خودم متنفرم_
   چرا؟؟؟یچ_
 باھام بود مثال ی ھدفھی واسھ ی ھرکخواستی منو بخاطر خودم نمچکسی مھره بودم ھھی شھیھم_

 ھم نی در مورد آرمی حتفھمنی رو نمتی انسانی فقط بخاطر ھدفش با منھ، آدما معنرادی ھنیھم
   از ھمھ متنفرم از خودمم متنفرمخوادی منو واسھ خودم نمچکسیشک دارم عاشق خودم شده باشھ ھ

 بودن با تو رو اقتی نشده کھ لدای پی ھنوز کسنکھی ش ای معنیاگھ تا االن تنھا بود... آروم باش_
 بھ ی تو نباش نگاه کن کھ اگھدمی دنی با توعھ از ای ھدفھی واسھ ی ھرکیگی منکھیو ا!داشتھ باشھ

 ! رسھیھدفش نم
  شھی می بعدا چنمی کن تا ببی خودتو راضنیفعال با ھم: گفت ی با خنده بھ شوخبعد

 :  و گفتدیغزل دستاشو با شوق بھ ھم کوب.  واقعا غزل سنگ صبورم بوددمی خندھی گرمیون
   جنگلمیری آرشام شب مشنھادی غمبرک نزن بھ پحاال

 چھ خوب من نمیام_
  کنمای باھات قھر میاید ن د اگھ ن_
  باش.... خب... اما_
  نیآفر_

از .  تو اتاقدی پراوشی آوردم کھ سی داشتم شالم رو در مدمی رو چلمیوسا.  و رفتدی گونمو بوسبعد
   باالدمیترس سھ متر پر

   ست؟لھی قلبم اومد تو دھنم، مگھ طوی اھونی اھنھی: من
   دوست پسرتھرادیھ: اوشیس
  آره_
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 اول اوشیس.  جواب داد نگاه کردماوشی بود و بھ سستادهی کھ تو چارچوب در ارادی تعجب بھ ھبا
  می افتادی شام عروسھی ولیا: باز شد و گفت ششی نگاه کرد بعد نکمی

 نچسب یپسره !  تاسف تکون داد و با اخم دور شدی از روی سررادی و ھدمی خنداوشی بھ سمن
 ی با مرموزاوشیبرگشتم سمت س! کنھی گره بخوره از بس اخم مشیشونی وقت پھی ترسمیم! اخمو
  دختر دھنت آسفالتھی گذاشتیزیدست رو بد چ:گفت 

  د؟یالزمھ ھمھ بگ_
  یدونی نمدیگفتم شا_
   برودونمی میدونیحاال کھ م_
  ؟ی کنیبرم کھ چھ غلط_
   خوب خوبیغلطا: گفتم یطونی شبا
  دمیپدرسوختھ نشونت م: زده گفت رونی از حدقھ بی چشمابا

 رو بھم دادن رفتم پشتش ای سرور انگار دندنی با دنیی رفتم پاالی وی از پلھ ھادنی کردم بھ دوشروع
 :  گفتمزی آمدیتھد.  ھم گارد گرفتھ بوداوشیپناه گرفتم و س

 !  دستت بھ من بخوره نخورده ھااوشیس
  ِا نھ بابا؟_
  بابایجونھ عل_
  رونی بای بیاگھ مرد_
 !  دخترمستمی من مرد نھ؟ی چھ حرفنیا_

 :  از رو مبل داد زدنی بگھ کھ متیزی چھی اومد
  کنمی دستت بھ خواھرم بخوره خفھ ت ماوشیس

  تیجونم حما: غزل
 :  گرفتم گفتاوشی رو برعکس بھ سمت سشستم

   پروبچھ
 کتک می خورد افتادم روش و شروع کردزی پام لنی دادم خورد زمی برداشت جا خالزی خکدفعھی

 رو اون فتادمی من مکردی مشت حوالھ من مھی نی رو زمفتادی اون منی رو زممیخوردی قل م،یکار
 کھ رادی بلند شد با عجز چشمامو بستم و باز کردم بھ ھیکی داد ی صداکھویکھ . زدمشی مشت مھی
 اگھ دونستمیچون م.  بلند شدم و رفتم دنبالشکی شیلی نگاه کردم، خکردی بھم نگاه متیعصبان با

 ! برهی و مکشھینرم خودش دستمو م
 از ترس الل دی رو باز کرد رفتم داخل پشت سرم اومد، چنان در رو کوبی اتاقھی عصبانیت در با

 ! شدم
 ارمی سرت میی چنان بالیشی مکی بھ اون پسر نزدگھی دی فقط دفعھ اگھ،ی دیاگھ دفعھ ا: زد ھوار
 کس من چیتو ھ: شیرفھم شد؟ انگار کرم درونم فعال شد چون داد زدم ؟ی از کجا خوردینفھم

 !یدی کھ بھ من دستور میستین
 گوشم آورد کی اشک تو چشمام حلقھ بست سرشو نزددیاومد سمتم موھامو تو دستش گرفت و کش 

 ھ؟؟؟ی چتی حکم من تو زندگی بفھمیخوایم:و داد زد 
...  بودمسادهی حرکت وایب. دمیبوسی و با خشونت مواریچسبوندم بھ د!و لباش رو گذاشت رو لبام 

 بوسھ نھ از نی انکھی از ادی موھام رو کشای دمی بھ زور بوسنکھیاشک تو چشمام حلقھ زد نھ از ا
 !  نفرت بودیاز رو!  عشق بود نھ ھوسیرو
 از اتاق رفتم ھی زد تو گوشم با گریلی سھیش اونم  زدم تو گوشیلی سھی تمام توانم ھلش دادم و با
 !  ندادم و رفتم تو اتاقمتی سمتم، اھمدی دودنمی غزل با درونیب
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 رادی اون ھشده؟ی نکن خوشگلم، چھیگر:غزل بازومو گرفت و با عجز گفت !  زدم از تھ دلزار
  کرد؟کارتینکبت چ

 دهی حال نداشتم، چشمھ اشکم خشکگھی کردم کھ دھی گرنقدری کردم، افی رو تعرزیبراش ھمھ چ 
 رو تخت دراز رونی زد و از اتاق رفت بینی لبخند غمگھوی کردی باز نگام میغزل با دھان. بود
 !  و خوابم برددمیکش

 ______  رادیھ_________
 خورد شدن غرور و دلش رو یصدا! شکست!  بود کردم؟ی چھ کارنیا!  خودم سر کوفت زدمبھ

 ییخدا شاھده فقط بخاطر اون حرفا!  بھ دردمیبش ھم من بودم سرمو با شدت کوبو مسب! دمیباھم شن
 دارم کردی فکر مھیسا! دمی کھ حرفاشون رو شنشدمی رد میاشتباھ! کھ تو اتاق با غزل زد بود

  ؟؟!یکنی نمنکارویمگھ ھم:  با غم از درونم گفت یی صداھی! دمیم شیباز
لعنت بھ من لعنت . دادمی مشی من داشتم بازگفتیواقعا راست م.  شدمرهی نقطھ خھی شدم و بھ ساکت

 منو ییلعنت بھ غزل کھ باعث آشنا!  کردنکاری کھ منو مجبور بھ ایسی لعنت بھ اون رئھیبھ تو سا
و غزل با  در زده شد! زیلعنت بھ ھمھ چ!  اومدن بھ شمالی برانی متیی کذاشنھادیلعنت بھ پ! تو شد
  تو؟امی بتونمیم: گفت یخشک

   توایب:تعجب کردم اما بھ روم نیاوردم و گفتم  
 دستاشو گذاشت رو زی کرده، سرد و خشک اومد خم شد رو مھی قرمز کھ معلوم بود گریی چشمابا
 :   و گفتزیم

 و فی لطھی برده خالف ظاھرش روحھیسا! یاشتباه کرد! رادی ھی بد کردیلی بگم خخواستمی مفقط
 ! کرد کھ خوابش بردھی گرنقدریا! ی کردکسانشیبا خاک ! یشکست!  دارهی شکننده ایلیخ
 دستش ی بزنم ھر آن انتظار برخورد دستش با صورتم رو داشتم ولیلی سھیو دستشو برد باال کھ  

 : تو ھوا مشت شد و گفت
 !  تر از خودم احترام قائلمکی کوچای بزرگ ی براستموی کھ من مثل تو نفیح

 چون تا قبل زنمی باھات حرف منطوری بارمھ انی اولیدونی مرادیھ:فت و گفت  طرفم گرانگشتشو
 مثل خواھرمھ اگھ ھیسا!ی بد کردندفعھی ایول! دمیحداقل من ند! دمی ازت ندی ھیچوقت اشتباھنیاز ا

 یرد کیتو کار!بخشمی من ھیچوقت تورو نمنھی ببیبی آسکھی تو کوچی اتفاق کھ برانیاون بخاطر ا
 و از ختی قطره اشک رھیبعد سرشو تکون داد و !  نفرت باشھی از روھی سای بوسھ نیکھ اول

 !رونیاتاق رفت ب
دل _! آره_شکست؟ : درونم گفت ی صداھوی! واری برداشتمو پرت کردم سمت دزی از رو موانویل

 !  شکستینطوری ھم ھمھیسا
 ھی کھی سانیمگھ ا! ھی سا داخل وجودمم ھمشیحت! ھی سارمی راست مرمیچپ م! شمی موونھی ددارم

 دردناک تر و ندفعھی ای زد ولبی درونم دوباره بھم نھی صدارن،یمی واسش منقدریکھ ھمھ ا
  ؟! امیمن؟ من واقعا ک_ ؟ی ھستیتو ک:سوزناک تر 

بلند شدم تا حاضر بشم برم !ھھ چھ زود گذشت! شب بود٨ساعت .  ضرب گرفتمزی رو مکالفھ
 ! افکار مزاحم راحت بشمنیجنگل بلکھ از دست ا

 ______  ھیسا ________
 :  زدمو و گفتمیلبخند.  شدمداری غزل از خواب بی نوازش ھابا
   جنگل؟دیریم

  پاشو پاشومیری نھ مدیریم: غزل
 .... یدونیغزل تو کھ م:من  

  حاال پاشوشھی حواست پرت میایاگھ ب: وسط حرفم دیپر
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 بچھ ھا نیی کردم و از پلھ ھا رفتم پاشی آراکمی گچ بود نیناچار بلند شدم و حاضر شدم رنگم ع 
   برداشتم و انداختم رو شونمنی برم گیتارم رو از رو زمرادیاصال دوست نداشتم با ھ. حاضر بودند

  امی منی برو من با مترادیغزل تو با ھ: من
  باشھ: غزل

  ؟! اومدهشی پیمشکل: نی شدم متنی متنیسوار ماش!  با اخم نگام کردندرادی و با تعجب و ھنیمت
  ھینھ داداش خصوص: من
 میدیرس. دی بعدشم گونھ مو بوسی باھام صحبت کنیتونی می اگھ دوست داشتی ولیلیھرجور ما_

  می و دورش حلقھ زدمی درست کردشی جا آتھی و می شدادهیجنگل پ
 ھی م،ی تو رو کم داریل عای فقط صداکی رمانتی و فضاشی آتنی و ای شب مھتابنی تو ایابج: نیمت

 دھن واسمون بخون
  کھ بتونم بگم نھ؟؟؟ی کردفی ازم تعری جورھی:من  
 :  و گیتارم رو در آوردم بعد گفتمدمیبعد ھم آروم خند 

  بخونم؟یچ
 و بھ تھ دل ادی بخون از تھ دل بیزی چھیفقط .  عشقتھ بخونیبخون بابا ھرچ: یالیخی با بنیمت 

  نھیبش
 ؟یحاال اگھ از تھ دل من اومد اومد و بھ دل شما ننشست چ: با خنده من

  چونی عشقھ حاال ھم نپی بخونیفدات تو ھرچ: نیمت 
  باشھ:من  

 :  گیتارم و شروع کردمیمای رو سدمی کشدست
   طاقت ندارمریدستاتو از دستم نگ 
 ارمی کم مری از سر بگوی دورنیا
  ستی نی بعد از تو تحمل کردنیدردا 
  ستی نی تھ چاه ھم بمونھ ناتنوسفی

  ستی عمر کم نکی فراموشت شده دیشا
 ستی صدا دست خودم نی بی ھاھی گرنیا
  شھی مری داره دگھیبرگرد امشب د 

 شھی مری مگھ با عشقشم درگآدم
 رنی راه نمھتی آدما اصال شبنیا 
 رنی نمایدنبال حوا تا تھ دن 
 شھی رنگ می بمی تو تمام زندگیب 
 شھی جنگ مشھی منو قلبم ھمنیب 
  ندارهی نفس معننی ای نباشیوقت 
  ندارهیپرواز کردن تو قفس معن 
 ی رفتوی بستوی خوشبختیدروازه  
  ی و رفتیمن فکر کردم تا ابد ھست 

         
  رهی از دست متی زندگی نباشیراض
  رهی نشو دور از ھمھ قلبم بمیراض

 ی نباشی تمام عالمھ وقتغربت
  ی نباشی کمھ وقتیلی ھا خھی گرنیا 
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  ھدف شدی من دوباره بیای گردشب
   طرف شدنیراه تموم غصھ ھا از ا 

  ستی نیزنی می کھ داریی من حرفادرد
  ستی نی تھ چاه ھم بمونھ ناتنوسفی
  رنی راه نمھتی آدما اصال شبنیا

 رنی نمای حوا تا تھ دندنبالھ
 شھی رنگ می بمی تو تمام زندگیب 
 شھی جنگ مشھی منو قلبم ھمنیب 
  ندارهی نفس معننی ای نباشیوقت 
  ندارهیپرواز کردن تو قفس معن 
 ی رفتوی بستوی خوشبختیدروازه  
 ی و رفتیمن فکر کردم تا ابد ھست 

 )  آنجاستزیھمھ چ_ی لھراسبیعل (
 ) فوق العاده ست آھنگش(

 :  کردم و گفتمی کوتاھمید شدمو تعظ و دست بلند شد، از جام بلنغی سوت و جیصدا
  ممنون، من متعلق بھ ھممممنون،

   شدیی براش، ھوامیباز ما دست زد: نیمت
 :  خوندمی با مسخرگندفعھیا

کار از کار / ی ذوقم و کورش کنیدل تو دلت نبود بزن/ ی کھ قلبمو دورش کنی خواستی شدییھوا
   کشش ندارهگھی نھ دیبا بد و خوب تو ساختم ول/ ندارهدهی فاگھیگذشتھ د

 ) گانھیمحسن _ ی شدیی از آھنگ ھواکھی تھی(
تموم کھ . خوندمی روش و مزدمی چون قابلمھ رو برعکس کرده بودم و مرفتنی مسھی ھا داشتن ربچھ

  شد دوباره برام دست زدن
 دی بساط کباب رو پھن کندیپسرا پاش: گفت غزل

  ؟!کباب: با تعجب من
 می شکم گشنھ خوش بگذرونی انتظار دارگھیپ ن پ جوجھ، خب کباب د: غزل

  شکمو: گفت ندفعھی ای ولھی اصوال دختر ساکتسرور
   زود زوددی پاشاوشی سنی متل،یبھونھ تعط: داد زد غزل

 یکنیتخر ماگھ مارو مف: گفت رادی اشاره نکرد تعجب کردم اما غزل آروم بھ ھرادی بھ ھنکھی ااز
  توھم پاشو

 .  ھم بلند شدند و رفتن بساط کباب رو جور کنندای و سنی و بلند شد، متدی کشیقی نفس عمرادیھ
 خودم کرم فھمیدمی نبودم کم کم داشتم می انھی اصوال کی ناراحت بودم ولرادی از دست ھیلیخ
   چرا ناراحت بشم؟یزی بود نھ چی حاال ھم نھ گناه شرعختمیر

 :  باز رفتم کمک پسرا گفتمشی با نپس
  د؟یخوای نمکمک

 :  بعد با لبخند گفتی ھنگ نگام کرد ولکمی برگشت رادیھ
 شکنھی جونم تو برو االن النگو ھات منھ

   کھدی نداراقتیل: شونھ باال انداختم و با اخم گفتم منم
 :  از پشت بغلم کرد و گفتیکی کھ رفتمی مداشتم

 ؟ی خانمی شدناراحت
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   ولم کن زشتھرادیھ_
   با ساپورتھرزنیزشت پ_

 چھ خوشگلھ پاچھ دمی رساچھی درھی با خنده ولم کرد منم ادا شو در آوردم و رفتم قدم زدم بھ بعدشم
مانتو ... کردی آب روھمو نوازش می شلوارمو تا زانو زدم باال و پاھامو گذاشتم توش، خنکیھا

 ی واقعی تو آب بھ معنادمی پرریردم و با لباس ز بھ سرم زد شلوارمم درآوھویچرمم رو در آوردم 
 ھی با ن،ی ربع سردم شد و دستمو گذاشتم رو زمھیبعد . کردمی وار شنا موانھی شده بودم دوونھید

 فکر کردم بھ دوران یبھ ھمھ چ.  ھمونجا تا خشک شمدمیدراز کش. رونیجست از آب اومدم ب
 اس بلند شدم لب؟ی سرم آوردیی ھفتھ چھ بال تو دونی روزگار ببیھ!  شدمی بودم کیک. میبچگ

 نی جد سادات اای!  فرو رفتمیکی خش خش برگ ھا باعث شد بچرخم تو بغل یبپوشم کھ صدا
 ھ؟؟؟یک

 :  بکشم کھ گفتغی شدم جآماده
  رادی ھمنم
 :  و گفتمدمی کشی آسودگی از روینفس
  ؟یکنی مکاری چنجای کن، اصن تو اولم

 :  توجھ بھ سوالم گفتیب
   خفتت کنھ؟ادی بیکی یگی نمدختر

 :  گفتممن
   سرم نمیارهیی بالی بھ جونم کسی تو مثل بختک افتادی وقتتا

 :  اما آروم، بھش گفتمد،یخند
   نھ؟ای یکنی ولم محاال
  ؟ی حاال بذارم بریکنی موونمی دی دارنجای ساعتھ اکی: گفت

 از ی اکدفعھی!  کنھی االن ھم باھام کارستی ندی بعدی بوسی امروز منو زورکنیا!  خود خداای
 ی مالنیھمچ: اون سمت، پشتش بھ من بود با خنده گفت دی چشماشو بست و چرخرونیبغلش اومدم ب

   جوش نخورنقدری ایستین
 :  گفتمی تفاوتی اصال برام مھم نبود با بحرفش
   تا لباس بپوشمبرنگرد

 بودن بھ بدنم دهی بود چسبسی رو، چون بدنم خ بعد مانتودمیشلوارمو برداشتم و پوش.  نگفتیچیھ
شالم رو گرفتم دستم !بستمی بعد مشدی بچھ ھا خشک مشی م شدم تا اونجا پقھی ی بستن دکمھ ھایخیب

 :  گفتمی ھولکرد؟بایداشت نگام م! رادی موھام خورد تو صورت ھدمیو تند چرخ
   چیزیت نشد؟؟؟یخوب

  میبر: و گفتم دمی کشیقینفس عم. تکون دادی بھ عالمت منفسرشو
 :با تعجب نگاش کردم با اخم گفت.  و برگردوند پرت شدم تو بغلشدی کھ دستمو کشرفتمی مداشتم

   تو درست کنقھی 
 بچھ ھا شی پمی برسنکھیقبل از ا: بود،گفتم رونی بمی نـــــــــــــــھ کل زندگیوا!  م نگاه کردمقھی بھ

 . چبسھی مسھی االن خکنم،یدرست م
 رادی ھی ھمون گوشای می گوشزد،ی و شروع کردم بھ راه رفتن، اونم اومد و باھام قدم مدمی چرخبعدم

 ! ھی شخصلھی وسھی ی آخھ گوش؟ی رو بھ من بدتی گوشستیبرات سخت ن:رو در آوردم گفتم 
   بھت بدم شماره ھمھ دوست دخترام رو پاک کردمنکھیقبل از ا: خنده گفت با
  ؟یمگھ تو دوست دخترم داشت: تعجب گفتم با
   سرتیاندازه موھا: خنده گفت با
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  اوم جالبھ: گفتم ی دھن کجبا
   خندهریزدم ز" جون یبال" کرده بود رهی و شماره خودمو زدم، ذخی سرمو بردم تو گوشبعدش
  ؟یخندی میبھ چ: گفت

 :  گفتمدادمی رو نشونش می گوشکھی حالدر
 ! کرده بودمویس نی منم ھمی تفاھمچھ
  دمی کشی اازهیخم. نیی حرشو انداخت پا؟یکرده بود: گفت طونیش

  اد؟یخوابت م: گفت
  شدمدارینھ تازه از خواب ب: من
 ؟؟؟یدی کشازهیپس چرا خم_
  کشمی مازهی ھمش خمکنمی شنا میوقت_
  ؟ی نداری خاصیماریب_
  ینھ تو چ_
  نھ_
  خوبھ_
  اوھوم_
   خوبھیلیھوا خ_
  آره دونفره ست_
  ما االن سھ نفریم پس؟_
   دارهیچھ ربط_
 شھی ربطیربطش بھ ب_

گفت .گایتعجب کرده بودم در حد الل.  تو بغلشدیمنو کش. بھش نگاه کردم. ستادی شد و اساکت
  متاسفم:

نشستم رو چمن ھا و .  کج کردماچھیراھمو بھ سمت در. ستادمی حرکت ایب.  ھم ولم کرد و رفتبعد
من ! دارهیلی دلھی رادی اما کار ھخوادی نملی کارا دلی تو آب؟؟؟ بعضدمیچرا پر.  نگاه کردمبھ آب

  و خوشگل، کھپی پسر خوشتھیچرا !  لنگھی کار می جاھی شد؟ ینطوریچقدر احمقم آخھ چرا ا
 چون دوست غزل بودمو میگی منوی دست بذاره رومن؟ خب اادی اینھمھ دختر بنی کم نداره، بیزیچ
 ی حتکنھ،ی و بغلم مشھی میرتی سرم غباری ازم متنفره و گھی مباریاما چرا . زنمی نمغشی تدونستھیم
 چرا؟! بوسمیم

 دمی فکر کردم کھ پری خودم چشیواقعا پ. انتھاش معلوم نبود.  نگاه کردماچھی و بھ دردمی کشیآھ
 یبای و دستامو تو جمدیدراز کش.  زدمی؟پوزخند تلخ!شدمی غرق مدیتوش؟ منکھ شنام خوب نبود شا

  کردمی فقط فکر مومد،یخوابم نم. چشمامو بستم. مانتوم فرو کردم
  خانم خوشگلھ_
 قھی شده بودن بھ رهیخ.  برخوردمکری بر خرمگس معرکھ لعنت، برگشتم و بھ دوتا پسره غول پیآ
 کھ ی مشت ھم زدم تو صورت دومھی. ی اولی پای زدم الیکی مانتوم رو بستم و یدکمھ ھا. م

 با ھمھ دمیدو.  براق و شد سمتمی پسر دومی ولنی افتاد رو زمیپسره اول. دست خودم درد گرفت
 . ستی نادمی یزی چگھی بھ سرم دیزی با برخورد چاما وجود

 _______ رادیھ______
   کو؟ھی ساپس
   بچھ ھاشی پدمیبود رس٩ساعت . حتما ناراحت شده باز.  پشت سرم نگاه کردم نبودبھ
   کجاستھیسا: نیمت
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   تنھا باشھخواستیم!  کجاستھی خدا سایا: من
  آھا: نیمت

********* 
 ھی و بقنی بھ سرش اومده؟ متیینکنھ بال.  بودمدهی واقعا ترسگھید. ومدی نھیشب شد سا١٢ ساعت
.  داشت آرومش کنھی و سرور ھم سعکردی مھی غزل کھ داشت گررفتنی اینور اونور میعصبان

   دنبالش بگردمرمیمن م:طاقت نیاوردم داد زدم
رفتم . دمی افتاد بود رو دنی درشت کھ رو زمزی چھی از دور رفتمی تو راه کھ ماچھی بھ سمت دررفتم

 بلند یموھا. ومدی بود از سرش خون مھی سمتش برش گردوندم سادمیدو.  انسان بودھیجلوتر، جسم 
  خشک شدهشی قلوه ایلبا.  شده بودی از موھاش خونی شونھ ش و قسمت بود روختھی ش رییطال

 اوشی و سنی سمت بچھ ھا، متدمیبلندش کردم انداختمش رو دستام دو. بود و از ھمھ باز مونده بود
 رو ناز ھی ساکھیغزل در حال.  از دستم گرفتش و پسم زدی عصباننیو غزل ھجوم آوردن سمتم مت

 ا بادی سرش بییگفتم بت بھت گفتھ بودم بال.  توعھریھمھ ش تقص: دی کشادی رو بھ من فرکردیم
  کنمی مکسانتیخاک 
 شیندازی؟ چرا م!نیبسھ بابا بمنچھ خانم حواسش نبوده اصال از کجا معلوم نخورده زم: زدم ھوار

  گردن من؟
   خاندرای ھکنمی بعدا با توھم صحبت ممارستان،ی بمی رو ببرھی سادیبسھ غزل با: داد زد نیمت

   من بودریمتاسفم ھمش تقص: ناراحت اومد سمتم و گفت آرشام
   سررهی خی خودشھ دختره رینھ بابا ھمش تقص: من
   زودتر نرفت دنبالشی تو بود کھ کسری انصاف نباش تقصیب_
  آرشام حوصلھ تو ندارم خفھ_
  خوامیباشھ معذرت م_

 م رو پاره نھیقلبم داشت س. ژهی وی بردنش داخل مراقبت ھاعیسر.مارستانی بھ سمت بمی افتادراه
 ستمیھھ عاشقت کھ ن_ نشو آق پسر کی بھ من نزدی ھویھو(( افتادم ھی حرف ساادی. کردیم
 زیآقا من چ)) یستی ازت متنفرم اصال برام مھم نی برات ببندم اگھ راستشو بخوانوی اخوامیم

 ی ال٣ ضربھ حداقل د؟یشما کجا بود:دکتر اومد و گفت  .دمیمن بھ گور ھفت جد و آبادم خند. خوردم
 . بودهشی پ٣:٣٠

  حالش چطوره؟: من
 !  نبض ندارهی ولزنھیقلبش م! دونمی نمی تعجب آور باشھ ولدیشا_
  ؟؟؟؟ی چیعنی_
 ضربھ وارد شده چون دهیدوی می بوده، احتماال وقتلھی مایضربھ بھ سرش با چوب ! دونمینم_

 ! بھ سرش اصابت کردهلھی مایسرشو برگردونده کھ چوب 
سرور و غزل .  اومدی خونھ بچھ ھا در نمیزدی کارد ماره؟ی سرش بیی بالنی ھمچتونھی می کاما

 دمیبازوش رو گرفتم و پرس. رفتی بھ سمت اتاق ممھیدکتر سراس.  الی برد واوشیرو آرشام و س
   دکتر؟شدهیچ:
 !  ھستیاحتمال ضربھ مغز_
 نشست نیخم شد و رو زم.  نگاه کردمنیبھ مت.  کرددنی دوباره شروع بھ تپی ولستادی لحظھ قلبم اھی

  نھ االن نــــــــــــھیوا:دستاشو گذاشت رو سرش و گفت 
 دختر از نینھ ا: و گفت رونی عمر گذشت اومد بھی من ی ساعت کھ برامی وارد اتاق شد بعد ندکتر

  دی بریکی یکی. ادیبھوش داره م.  گوشش گذشتخی بخیخطر از ب. نم سالم ترهم
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عجرت با . کشتتی مرادیھ:با خنده بھم گفت . رونی بدی ربع از اتاق پرھی اول رفت داخل بعد نیمت
  آقا اباعبدهللا

 کھ اخمو رو تخت ھی گرفتم در رو باز کردمو رفتم داخل و با ساتی برم داخل ازش حاللنکھی اقبل
  نشستھ بود رو بھ رو شدم

   چقدر نگرانت شدم؟؟؟؟یدونیم: من
  ؟ی و آسمون رو پاره کرده حاال نگران من شدنیتوکھ ادعات زم: زد داد
 مارستانھی بنجایآروم باش ا_
 کاستی آمریا فکر کردم سازمان جاسوس_
 .  بدهگھی رو یھ جا دتی برو خدا روزیبسھ تو از من سالم تر_

 کارشی چدونمی نبود خودم مضی اگھ مریعنی.  شو برداشت و پرت کرد تو فرق سرمییدمپا
 . کردمیم

 برد یمی خوشگل بارش کنم کھ دستاشو تسلزی چھی خواستم دیخندی داشت منی مترونی اتاق رفتم باز
 !!!! دیزنیبخدا خودتون بلند حرف م:باال و گفت 

 : دمی از دکتر پرسدموی کشیپوف
  شھ؟ی مرخص میک
  فردا صبح_
  باشھ_
   تو برومونمیمن م: گفتم نیمت. بھ
 ... اما_
  گھی جان خودم ھستم دنیمت_
  پوفف باشھ خداحافظ_
  خداحافظ_

خب .  شدمرهیبھش خ. و.  و روش نشستمدمی رو کشی بود صندلدهیخواب. ھیرفتم داخل اتاق سا. رفت
 یچرا دار.  نداشتمیچی من ھیود ول بی باربی عروسک ھاھیاون شب. بھ خودمم ھم فکر کردم

 رونیفکر با اون بودن رو از سرت ب! ی با اونزی چھی تو فقط بخاطر راد؟ی ھیزنی می حرفنیھمچ
  راد؟ی ھیمطمئن: زد بی و مغزم نھلبمق! کن
 چون داشت مثل متھ مغزم زمی افکار رو دور برنی کردم ایسع.ستمی مطمئن نیچی نھ من از ھنھ

 .... سرمو گذاشتم رو تخت و خوابــــــم برد. کردیرو سوراخ م
 ________ ھیسا_________

 .  خواب بودرادیھ.  بھ بدنم دادمیکش و قوس.  رو باز کردمچشمام
 . شوداریب.  خوش خوابیھ: من

   داشتی شد بھ چشماش نگاه کردم برق خاصداری و بدی مالچشماشو
 ... چشات سگ داره ھا: من
  دونمیم_
   خودخواهشششیچ_
گشاد بود و . دیرسی تا زانو ھام ممارستانی بود و لباس بختھیموھام رو شونم ر.  لباسم نگاه کردمبھ

 :  و گفتمنییاز تخت اومدم پا.  دور گردنم بودیبھ صورت حلقھ ا
   منو انجام بدهصی ترخی کارھابرو

   مادمازل؟ستی نی اگھیامر د_
_no master) نھ آقا ( 



 52 

  پس فعال_
 ) خداحافظ(چاعو_

 ری زیکی. فتمی کھ نزیدستمو گرفتم بھ م. دیکشی مریلباس رو عوض کردم ھنوز سرم ت. رونی برفت
 :  زدمو گفتمیلبخند. کردی نگاھم میغزل بود با نگران. بازوم رو گرفت

   دختر من حالم خوبھیھ
 ! ی ولرسھی بنظر نمنطوری؟ایمطمئن_
   بھ فنا رفتمی م رو درست کن کھ کل زندگقھیحاال ھم . نظرتو واسھ خودت نگھ دار_
  رادی کرده ھی چھ حالشبیاووووه پس د_
  ببندمش؟ای یبندیم. دھنتو_
 ....٨ ھات نھی خب؟؟؟سگمیمگھ دروغ م_
   چشم چرونششششششععععوررررریب_

  ستی نیگمشو بھ تو اعتماد:سمتم کھ گفتم . اومد.  ودیخند
  تی جلو قربون اون تن بلورایب.  نظر حاللھھی.  جونرادی ماھم مثل ھزمیعز_

 . خونھ. می رفترادی و با کمک غزل و ھمی با خنده لباسم رو عوض کردخالصھ
 .  شدهزونی از گردنم آواوشی خونھ کھ شدم، سوارد

  ھای آمازوننی گردنم شکست چتھ مثل ای ھیھ:من
   نگرانت بشمی نداراقتیل_
   ندارهاقتی لچکسی ھنجایا_

 آخ: درد گرفت کمیسرور اومد و بغلم کرد سرم . ون داد و رفت تکسرشو
  شد؟یزیحالت خوبھ؟ چ:سرور _
  ام نھ نھ خوبم_

 : طبق معمول غزل اومد داخل و گفت. رو بستم. رفتم تو اتاقم و در.  فاصلھ گرفتازم
  اری دستش ببھ
   رویواا چ_
 رادویھ_
  ھیمنظورت چ_
  کھ چھیعنی ھمش دعوا ا،ی بشی قر و قمکمی ای عشوه بکمیار،ی بدستش بیاگھ دوستش دار_
 آقا ی چاکش نبودم، دلم برانھی تو مخت فرو کن غزل اگھ من باھاش نامزد کردم عاشق سنویا_

 !  بغل کنھای منو ببوسھ ایاالن ھم اون حق نداشت بزنھ تو گوشھ من ! جون سوخت
 عی بھ خون نشستھ در رو ھل داد و اومد داخل سریی با چشمانی باز شد و متی ناھنجاری با صدادر

 : بلند شدم و گفتم
  یداداش

  ؟یچرا بھم نگفت_
   دنبالشدمیدو.  رو پلھ ھادی برگشت و دوو

  سایوا. نیمت... داداش: من
 یصدا.  سرمی و دستامو گذاشتم رودمی کشیغی ج،ی پلھ چھارتا مونده بھ آخری خورد روچی پپام

 زد تو سر خودش و گفت اوشیس. دمیدیواضح نم. رفتی مجیسرم گ.دیچیشم پ تو گونینعره زدن مت
   ابوالفضلای:

 بود کھ با تعجب رادی ھدمی کھ دی صحنھ انیو آخر. دیچی غزل داخل گوشم پی ھاغی جیصدا
 ....  سمتمدیدویم
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 _____ رادیھ______
 امو گرفت و قھی سمتم و دی دونیمت.  بست و دست و پاش شل شد غزل زد تو سر خودشچشماشو

 .  مشت زدھی
  ستی االن وقتش ننیمت: من

  گفتدهیبا رنگ پر. دست گذاشت رو نبضش. ھی بھ سمتم گرفت و رفت سمت سازی آمدی تھدانگشو
: 

   ندارهنبض
 نی شدند و غزل و منم با ماشنی سوار ماشاوشیسرور و س. نی کرد و انداختش داخل ماشبلندش

دکترا . مارستانی تو بدی رو انداخت رو دستش و دوھی سانی متمیدی کھ رسمارستانیبھ ب. می اومدنیمت
 . دلشوره داشتم. رفتن باال سرش

 بھش فکر کنم کھ خوامی نمیحت... ندفعھی ای گوشش گذشتھ ولخی دفعھ قبل گفتھ بود خطر از بدکتر
 : غزل تو گوشم گفت.  بشھشیزیچ
 ... تو بودری واقعا تقصندفعھیا

  ؟؟یچ_
 نی متھی کرد و از شانس بد سافی رو تعری ھمھ چھی و سامیزدی حرف ممی داشتھیمنو سا_

 ھی سر وقتت ساادی کھ بنیی پادییدوی راه انداخت بعدش داشت از پلھ ھا مدادی و داد و بدیحرفامونو شن
 و دی کشیغی خورد و اون موقع بود کھ جچی سر پلھ چھارم پاش پرهی دنبالش کھ جلوش رو بگدییدو

 .... افتاد
 دکتر اومد ھی ساعت کی بعد رونینفسم و با حرص دادم ب.  تو سرمخوردی غزل مثل پتک میحرفا

 : گفت..  بودی دکتر قبلرون،یب
 سرشون ی متاسفانھ بھ حافظھ ندفعھی گوشش گذشتھ بود دفعھ قبل اما اخی بودم کھ خطر از بگفتھ

 ! از دست دادن متاسفانھ حافظھ شون رو شونیضربھ وارد شده، و ا
   نھ؟گھی دیکنی می شوخیدک: نیمت

   دارم؟یبنظرتون من با شما شوخ: دکتر
 و اوشی و سنیمت.  ھایغزل نشست رو صندل. نیزانو زدم رو زم.  نگاه کردنی بھ متی جدبعد

 دستگاه ی کلرونی روش بود اومد بھی کھ سایدر باز شد و بالنکارد. سرور ھنوز تو بھت بودن
 شی آبیچشما...  قرمزش کبود شده بودیلبا.  بودشھی تر از ھمیبھش وصل بود و صورتش مھتاب

   رو در آوردلشی موبانیمت. بستھ بود
 _____ نیمت______

 یپسرم خوب. سالم: خوشحال جواب داد یبابا با صدا.  در آوردم و شماره بابا رو گرفتملمویموبا
  پدر؟

  سالم بابا من خوبم_
  ھ؟ی غزل و بق؟یخواھرت چ_
   افتادهی اتفاقھیھمھ خوبن فقط _
  باشھریخ_
 ... ھیسا...  بابا شرهستی نریخ_
   جون بکن پسرن؟؟ی متی چھیسا_
  و حافظھ شو از دست داده....  پلھ ھا افتاده وی از روھیبابا سا_

  دستتونھ؟؟یبابا؟؟ گوش:ادامھ دادم . ومدی نییصدا
  ریبگ: گفت گھی دیکی اومده رو بھ  از تھ چاه دری صدابا
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 :  نگران مامان اومدی صداندفعھیا
  ی بھش گفتی بابات چش شد؟ چن؟ی متشدهیچ
   اتفاق بد افتادهھیمامان جان _
   شده؟یچ. خدا مرگم بده_
   حافظھ شو از دست دادهده،ی رسبی از پلھ ھا افتاده و بھ سرش آسھیسا_

  اری آب قند باااییھل... دیمروار: اومد بابا از اون طرف داد زد یزی افتادن چیصدا
 گھ؟ی بود دیبتیمص.  چھنیا.  و سرمو بغل کردمینشستم رو صندل.  زدمو قطع کردمیپوزخند

 " مژگان جون:  " نگاه کردم نوشتھ بود شی زنگ خورد کالفھ بھ صفحھ نمامیگوش
  الو: جواب دادم دموی کشیآھ
   باور کنم؟ـنیـمتــــــ: زد داد
 نیھمش بخاطر اونھ نھ؟ مت: بغض دارش از پشت تلفن اومد یصدا...  بارنی اولیبرا...  کردمھیگر

   توعھریھمش تقص... چندبار بھت گفتم؟نگفتــــــم؟؟؟ مگھ نگفتم بزار ازش دور باشھ
  رفتم سمت دکتر.  قطع کردی زرتو

  ؟!شھی مرخص میک: من
  ادی بھوش بیوقت_
  اد؟ی بھوش میک_
 . ادیداره کم کم بھوش م_
  ببینمش؟تونمیم_
  دشی اصال تحت فشار نزاری باشھ ولزهیچ... خب..ام_

رفتم سمت تختش کم کم چشماشو باز کرد . در رو باز کردم.  تکون دادم و بھ سمت اتاق رفتمسرمو
 : گفتومدی کھ از تھ چاه در میی خورد و با صدایو نگام کرد تکون

  شده؟ی من کجام؟ چ؟ی ھستی کتو
  اد؟ی نمادتیآروم باش منو _
 ...ادی نمادمی یچیھ... نھ_
  ست؟ی نادتی... نیمت... من داداشتم_
  ھ؟؟ی اسم من چ؟؟یگی می داریچ_
 ...  سالتھ١٧..  ستھیاسمت سا... ھیسا_
  نم؟ی بشیکنیکمکم م_
  آره حتما_

 :  و گفتدی کردم نشست سرشو مالکمکش
   سرم اومده؟یی بالچھ
 !ی و سرت ضربھ خورد و حافظھ تو از دست دادیداخل شمال از پلھ ھا افتاد_
  ؟یمطمئن_
 ! معلومھ_
 ! ادی مادمی زی چھیمن فقط _
  ؟؟؟؟یچ_
 ...  سمتمدییدویداشت م!  پسرھی_

 گفت ھی و با بغض و گررادی شده بود رو ھخیم.  اومد داخلرادی لحظھ در باز شد و ھھمون
  خودشھ...  بودنیمھ...ھمـ:

  باشھ آروم باش تو استراحت کن خب؟: کردم و گفتم بغلش
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 باشھ_
  رادی نشو ھکیبھش نزد: تو چشماش نگاه کردم رونی و گرفتم و از اتاق بردم برادی ھدست

   زنمھ، مالمھشم؟ی نمکی نزدی اگھ بگیھھ فکر کرد_
   حرفارو ندارهنی انگشتر اھی_
  قانونا االن زنھ منھم،ی خوندکسالھی غھیھھ انگشتر؟ منو اون س_

 بھ در اشاره دموی و با حرص دستمو کشنیی مشت کردمو آوردم پا؟دستموی کردکاری تو چھیسا
 ...دی در رو باز کرد و رفت داخلو در رو کوبیکردم با لبخند حرص آورد

 ____ ھیسا_______
 و بھ ھمون دمیچرخ. در باز شد... ودکبود ب...  بھ گردنم نگاه کردمنھیداخل آ.  بودی خالی خالمغزم

  ؟؟ی ھستیتو ک... تو: قدم عقب رفتم گفتم ھیبا ترس . پسره برخوردم
   عشقم؟ادی نمادتی... رادیھ...من شوھرتم... زمیعز_
  رون؟ی بی خواست برنی پس چرا متیگیدروغ م... شناسمینھ من تو رو نم_

  زنھی زر مادی زنیمت: و گفت دی بھ موھام کشدست
  بھ من دست نزن_
  رونیب... رادیھ: اومد داخل و با حرص گفت گھی پسر دھی
  ؟یدی دستور می رو بھ کی چی داراوشیس: با عصبانیت رادیھ
  رونیلطفا ب. خواھشھھی نیا: اوشیس
البد : گفتم اوشی حوصلھ بھ سیب. گفت و رفتزی چھی اوشی دستاشو مشت کرد و دم گوش سرادیھ

 ؟یتوھم داداش دوقلوم
 ...پسرعمم: زد و گفت ی کجلبخند

 ..منتی و میبھ خوش_
 ! یای ملمی فی داردونمی ندونھ منکھ میھر ک: در گوشم گفت طونیش
 !  شو بکشپیز: اکراه نگاش کردم و گفتم با
 ) ھھھھھھھھھھھھ شما روھم سرکار گذاشتم(
  ی ھستی چھ سگدونمی ندونھ منکھ میھرک: قھقھھ زد و گفت اوشیس
 .  توادیحاال بھ غزل بگو ب. من چاکر شمام...  پسر عمھیارادت دار_
 میدونھ؟_
  میدی نقشھ رو کشنیمنو مژگان و غزل و مامان بابا ا! آره بابا_
   بابا؟؟مامانییییکنی میشوخ_
   جونای سدنی رو بھشون گفتم اوناھم نقشھ رو کشرادی ھھیآره بابا قض_
  می قدیمامان بابا ھا ھم مامان باباھا_
  رونیگمشو ب. کنھی شک مرادیھ_
  باشھ فعال_
  یبابا_

 دنی و غزل پرنیمت... شھیمن جون سگ دارم چیزیم نم! خوب شما روھم سرکار گذاشتم ھاییخدا
 :  با عصبانیت گفتنیداخل اتاق و مت

  ـھنی دستم بھت برسھ حسابت با کرام الکاتبھیسا
 ..... حاال: با خنده من

 :  و گفتدی خند صدای در رو بست و بعد بغزل
   تا االن سکتھ ناقص رو زده فکر کنمرادی ھدختر
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 قلبم اومد تو دھنم از ترس؟ فقط یدونی مشعور؟ی بیگی بھ منم نمیکشیحاال تنھا تنھا نقشھ م: نیمت
  خدا خدا کن دستم بھت نرسھ

 نشون دهی زدمو و خودمو ترسغی اومد جرهی دستگیکھ صدا...  اونم دنبالمدمیچرخی دور تخت ممن
 : دادمو داد زدم

 ... نشیدکی بھ من نزدشناسمی شما رو نممن
ھمانا رفتن اونا .  بردشرادی ھیعنی. رونی و رفت بدی کشیقی نفس عمنیمت.  تو اتاقدی پررادیھ

با اخم از اتاق . دمیلباس پوش... میزدی صدا لباسا رو گاز می منو غزل بود، البتھ بدنی با ترکیمساو
سرور . د شدم و غزلم ھمراھمون اومنی متنیسوار ماش.. شدمی کدوم نمچی ھکید اومدم و نزرونیب

 عمارت دوباره میدی و رسمی کردرادی مسخره ھیتو راه کل.  اومدننی ماشھی با رادمی و ھاوشیو س
 یلیخ. کالفھ اومدن دنبالم.  فرو کردم و رفتم داخلشرتمی سوبیدستامو تو ج. من تو نقشم فرو رفتم

 : گفتم.  تو اتاقمرفتمیتابلو بود م
   من کجاست؟اتاق

.  داشتمنیتا تماس از دست رفتھ از آرم١٠. رفتم باال و رفتم تو اتاقم.  با طبقھ باال اشاره کردنیمت
 : بلند بلند گفتم. نییتلفنم رو گرفتم و دوباره رفتم طبقھ پا

  ھ؟ی کنی آرمنیا
 .  نگاه کردمھی منتظر بھ بقبعد

   آوردهری شماره منو از کجا گدونمی کھ دوباره نمھی خرھی: با عصبانیت تلفن رو گرفت و گفت رادیھ
  منھی گوشنکھیاما ا_
   دستتیریگی مدتھ مھیمالھ تو خراب شد و مالھ منو _
  دمیفھم_

.  داد زدمدی کشریسرم ت!!! مارمولک!  خراب شدهگھی خودم شکستم مگھینم. گھی دروغ می چمثل
اما ھمھ گل ھا .  گلستان بودمھی داخل دمیخواب د.  چشمامو بستمومدیخوابم م. ھجوم آوردن سمتم

 :  بود و گفتستادهی اونطرفتر ای زنھی. رهی تیپژمرده و ھوا
  ی بگو کھ حافظھ تو بدست آوردی شدداری بیوقت... بھشون دروغ نگو.. نکن

  چرا_
 : بھم گفت... باورم نمیشد خودم بودم... رونی ب کاله بود رو آوردھی ری کھ زسرش
  یشی میی کھ باعث جدای باشی تو کسخوامی نمچون

 ...  اومدادمی زیمن ھمھ چ: دیاز دھنم پر. ھمھ کنارم بودن. دمی رعد و برق زد و از خواب پردفعھی
ھمھ ... از ھمون متنفرم: چرا با بغض داد زدم دونمینم.  شدیچھره ش نوران.  نگاه کردمرادی ھبھ

  نی بدتریکی از یکی... مردا
  مامان: دمی تو اتاقم و در رو قفل کردم و زنگ زدم بھ مامانم و نالدمیدو
  زم؟ی عزشدهیچ_
   بخونیی الالیبرا..  اموونھیمن د... تونمیمامان من نم_
 .....گنجشک الال......الال الال سنجاق الال_
   بھشت؟رمین من مماما_
 ... دونمینم...  دخترمدونمینم_

 دهیچند روز بود درست نخواب.  ومدیمنم خوشم م.... خوندی شعر رو مادرم برام منیا...  کردمقطع
 ...  فرو رفتمیقیچشمامو بستم و بھ خواب عم. بودم

 شلوار ھی.  کلھ خرھیدوباره شده بودم ھمون سا.  باز کردمشموین.  شدمداری و بدمی مالچشمامو
ھمھ خواب بودن،کرم درونم فعال .  از اتاقرونی بنفش تنم کردم و رفتم بشرتی با سودی سفیورزش
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 پارچ آب کنار تخت. خخخخ از در اتاق وارد شدم. یاول ھمھ رفتم تو اتاق شوھر گرام. شده بود
 پارچ الیخی بنوی احاال. . ستی تنش نیچی ھای حیب.  کنار زدمکمیرو برداشتم پتوش رو از روش 

. ولت بھش وصل شد١٠٠٠انگار برق .  کردم روشیپارچ رو بردم باال و ھمشو خال. رو بچسب
 :  با غضب گفترادیھ.  خندهریزدم ز.  تو جاش نشستخیس
   بخدا دستم بھت برسھ کشتمتھیسا
   انتقاممی پاشو برھ؟ی چای بازی کولنی اسسسیھ: من
  انتقام؟: تعجب گفت با

  ؟؟!می کنداری رو بھی بقی اھیپا: طنتی با شمن
  ی ام خانومھیسھ پا: زد و گفت یثی خبلبخند

 ای سھ سوتھ لباس بپوش برونی برمیم: من
   بھ چشمیا_

 جذب بنفش و شرتی تھی. رونی اسپرت اومد بپی با ترادی بعد ھقھی دقکی رونی از اتاق رفتم بمن
 رو پوریش. اوشی و سنی تو اتاق متمی رفتنی پاورچنیپاورچ. کال با من ست کرده. دی سفنیشلوار ج

رو  شیکی و رادی رو دادم بھ ھشیکی. ستی مھم نکنھ؟ی مکاری چنجای انیا.  برداشتمزیاز کنار م
 ١،٢،٣:من با انگشت ھام نشون دادم . میستادیدوطرف تخت ا. خودم گرفتم

منو .  بود رو تختستادهی کھ سرپا ااوشیس.  تو ھوادنی پراوشی و سنیمت... پوری بلند شی صداو
 .  افتاد دنبالمنیمت...  از خندهمی غش کردرادیھ

 مریضم ی آی بھ جوونیم رحم کن، آقا من سرم شکستھ آینـــــــــــــــــــــــــــــــــھ نکن داداش: من
  من
  ی تو از ھممون سالم ترشکنم،ی کھ خودم سرتو مرمتی دعا کن نگھیسا: نیمت

 . میری از غزل و سرور و مخصـــــــوصا آرشام جوون انتقام بگمی برایبخب : من
  ھیفکر خوب: خنده ری زد زاوشیس
 و نقشھ رو می کردداری بواشیسرور رو مثل آدم .  تو اتاق غزل و سرورمی رفتیی چھارتاندفعھیا

 یییغزل: دستمون و من گفتممی آب گرفتوانی لھیھمھ .  اونم قبول کردمیگفت
 نکھی ای البتھ براد،ی کشیغی روش چنان جمیختی تکون خورد، ماھم با شمارش ھمھ آب ھا رو رکمی

  دستمو گاز گرفت.  نشھ دست گذاشتم رو دھنشداریآرشام ب
  ھی حرکات چنی ای آمازونییھو: من
  ؟ی چکردمی؟ اگھ سکتھ م! نکبتیکرم دار_
  شھی چیزیت نمیتو جون سگ دار_

  بچھ ھا شماھم آره؟:و بودن گفت  رو بھ بچھ ھا کھ ولغزل
  ماھم آره: گفتنکصدای ھا ھم بچھ
   رو گذاشتم واسھ آخری قسمت اصلکنمی نمی جونم من تک خوریغزل: با شوق گفتم من
  ؟یقسمت اصل_

 :  گفتغی جغیبا ج.  سرمو تکون دادممنم
 !!!!!!  بھ دوست پسر من بخوره نخورده ھادستت

 آب سرد ھم ھی ی رو قورت دادای خجالت و حکنھی چھ دوست پسرم دوست پسرمم ھم مشششیا_
  تنگش

 !  تھت سوختھگھی مگی بھ دگید_
 درضمن من بھ شخصھ خودم رفتم متیبندی منجای وگرنھ تا اتمام کارمون ھممی برایمثل آدم ب. خفھ_

  راددد؟؟یییی کردم مگھ نھ ھداریشوھرم رو ب
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  ی اصال اسمی کردنداریوووه اونم چھ بآره او: داد زد رادیھ
 خره جنبھ داره حتما رادی ھیوقت: و گفت دی کشی بھ غزل نگاه کردم غزلم پوفیثی با لبخند خبمن

  گھی دستی نیآرشام جون براش مورد
  نظر لطفتھ: رادیھ

 می و قابلمھ برداشتپوریش! کنھی سکتھ منھی مارو ببیبدبخت ھمینجور.  سمت اتاق آرشاممی افتادراه
!  کجای داداش اخالق سگنی تو پسر آخھ تو کجا و ایناز بش. میسادیباال سرش وا.  تو اتاقمیرو رفت

آب پرت   و غزلمرادی ھمی و قابلمھ ھارو زدپوری شکصدای!  کرم درون فعال فعالھگھیشرمنده د
 نیی پادیتھ از تخت پر بسیآرشام با چشما. ساختمون رفت رو ھوا خودم گوشم درد گرفتh، کردن
 : گفت

  شده؟یپس چ! ادی بی سونامتونھی کھ نمنجای زلزلھ اومده؟ سونامي؟ نھ اشده؟یچ
 : آرشام چشماشو باز کرد و گفت.  ھا ولو بودن از خندهبچھ
 اما غزل، باھمھ آره با کشنی از تو آدمم مدی ھم بھ تبعھی بق،ی از تو انتظار داشتم کرم دارھی ساخب

  منم آره؟
 :  مظلوم نگاه کرد آرشام بھ ھممون نگاه کرد و گفتغزل

   آره؟شماھم
  ماھم آره: گفتنکصدای ھا ھم با خنده و بچھ

 :  تکون داد و گفتی سرآرشام
 شلوارک بچھ ھا ھی باالتنھ لخت با گفتای تا لباس بپوشم راست مرونی بدی لشتونو از اتاقم ببرتن

 ؟؟یناراحت شد:رفتم سمتش و دستمو دور گردنش حلقھ کردم و با لحن بچگونھ گفتم . متفرق شدند
   ما جنبھ مون باالستینھ خانوم: خنده گفت با

 اون یکردی مکاریچ: دی پرسی با مرموزرادیھ. رونی گونھ ش کاشتم و از اتاق رفتم بی رویبوس
  تو؟

  شده اونم گفت نھ منم بوسش کردم اومدم ناراحت دمی ازش پرسیچیھ_
  ؟یبوسش کرد_
  آره منحرف لپشو بوس کردم_
  ی نکردیبازم کار درست_
 :  گفتنی کھ متمی غذا نشستزیسر م.  رفتو
  ی خواستگاریای تھران بکوب ممیدی فردا کھ رسیخوای رو مھی اگھ واقعا سارادیھ

  ھول نشو: زد پشتش و با خنده گفت نیمت.  کردری آب تو گلوش گرادیھ.  داخل گلومدی پرغذا
 :  با تعجب گفتممن
 ...  امان؟ی متیگی میجد
  میکنی رو فسخ مغھی تھران سمیدی رسای یکنی کار و منی ھمای نداره یاما ش بھ من ربط: نیمت

  غھ؟؟؟؟؟یس: داد زد آرشام
   بپرسمخواستمی کھ من میزی ھمون چقایدق: گفت اوشیس

خاطره .  و بردم تو اتاق مطالعھدمی رو کشرادیدست ھ.  غذا مو خوردمھی و بق تکون دادمیسر
 : بھش گفتم.  اتاقنی نداشتم از ایخوب

  ؟ی کنکاری چیخوای مرادیھ
  ی خواستگارامی میچیھ_
   گرفتھ؟تیشوخ_
  میکنی می در کنار ھم زندگی و خوشی سال در خوبانی و ما سالیکنینھ توھم قبول م_
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 لمیوسا...  بودی عمر زندگھیاما موضوع . ومدیخودمم بدم نم. رونی نگفتم و از اتاق اومدم بیچیھ
 : گفترادیھ. کردمی می بازی نشستھ بودم و با گوشرادی ھنیمن تو ماش.  جادهمیرو جمع کردم و زد

  خوبھ؟حالت
 آره چطور؟_
 ی ساکتیچیھ_
  بگمیخب چ_ـ

 ھ؟ی چینظرت درباره خواستگار_
  ندارمینظر خاص_
 ؟ی نداری نظرھیمنظورت چ.امی بخوامی تو میخواستگار. برمخوامی گھ نمنی متیخواستگار_

 :  و گفتدیخند. نزدم و بھ پنجره خبره شدمیحرف
  عالمت رضاستسکوت

  جواب ابلھان خاموش است ھستی مواقع ھم بھ معنایبعض_
 از ترس چشمام مثل وزق زد.غزل نشستھ بود.شگفت زده بھ عقب نگاه کردم. غزل بودی صدانیا
  مزاحم شدمیسار: و گفتدیغزل خند.دھنم اندازه غار باز مونده بود.رونیب
دست بھ سر و .برگشت و وحشت زده بھ غزل نگاه کرد.دمی چنان زد تو ترمز بدتر ترسرادیھ

 ی روحھینھ تو : و گفتدیصورت غزل کش
 مجبور دی نکنی وقت کارھیاومدم مواظب باشم . حواستون نبود سوار شدمیوقت: و گفتدی خندغزل

  بھ ھممتونی بزور بندازمیش
 و می در آوردیتا تھران مسخره باز.می کھ ندارشیآسا. برگردوندم و چشمامو بستمسرمو

 . نبودای دننی کال تو ارادیھ.البتھ منو غزل.میدیخند
 رادی ھیھو:من
 بلھ؟. تو کالتیھو:رادیھ
 ؟؟؟؟؟یکنی فکر میبھ چ_
  من حواسم بھ شماستیچیھ_
 معلومھ آخھ غزل چندبار صدات کرد_

 دمی نشنکردمی فکر مھان؟داشتم—
 : و برداشتم بعدش گفتمشیشونیدست گذاشتم رو پ. چشھنی اوا

  از ازدواج با منھی ناشجانیحتما از ھ.ی کھ ندارتب
  پنبھ دانھندی در خواب بھیسا_
 رهیکھ خ...شاای انمیبی متی کھ تو واقعفعال_
 ی خداحافظرادی و با ھمی شدادهی پنیاز ماش. خونھمیدیرس. شدمالیخی نگفت منم بیزی چرادیھ

 سالم بر اھل خانھ: داد زدممیئارد خونھ شد.میکرد
  غزل جان؟ی خوب؟تویخوب.یسال دخترکم خشومد: اومد سمتم و گفتمعی سراسمامان
  جوندی مرواریمخس:غزل

  کجاست؟نی مادر متھیسا:مامان
 االناست کھ برسھ:من

 و ییبابا اونجا بود رفتم بغلش کردم و بعد خوش آمد گو. می رفتمنیبھ سمت نش. سر تکون دادمامان
 دیمالی دستشو مکھیغزل درحال....بعد ولش کردم. و بردن باال تو اتاقمدمی دست غزل رو کشنایا

 :گفت
 یستی تو کھ آدم نا؟البتھی بی بگیتونی آدم نممثل
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  فرشتھ مستمیآره من آذم ن_
 ؟یالبد از آسمون ھفتمم افتاد_
 ؟یدیآره تو از کجا فھم_
 .دمی توروھم دفتادمی داشتم میآخھ وقت_
 سیابل...یفتادی می داشتشمی آره تو از آسمون شیوا_
 ؟ی داشتکارمیحاال چ_
 ھ؟؟؟؟ی چرادی ھشنھادیخواستم بدونم نظرت درباره پ_
 شنھاد؟یکدوم پ_
 !گھیخب ازدواج د.فرار_
 یری بگمی تصمدی خودت باھی عمر زندگھی بحث دونمینم_
 ؟یکردی مکاری چیتو بود_
  باالزنھی مشیوونگی وقتا اون رگ دیبعض.سی نی آدم متعادلرادیآخھ ھ.شدمی مجی گچیھ_
  کردمری گی تو دوراھنھیواسھ ھم_
 ؟ی کنکاری چیخوایخب حاال م_
 کنمیقبول م_
 جدا؟_
 اوھوم_
 ی اشتباه نکرده باشدوارمیام_
 دوارمیپوف ام_

 : کھ غزل گفتشدی منی داشت سنگجو
 می خبر مرگمون بخابمی بپوشاری لباس بھی پاشو فھیضع

  ننتھفھیضع_
 ننھ خودتھ_

 رو بھ داشتی زانو کھ دوتا بند نازک نگھش می کمرنگ تا روی لبلس خواب آبھی سمت کمد رفتم
 کھ پشتش غیی جی لباس صورتھی. کھ دستم بھش خورد رو برداشتمیزی چنیغزل دادم و خودم اول

 دمیموھامو شونھ کردم و انداختم دورم و پر. دمیپوش. رونم بودیتا رو. بودی کمر اصال خالیرو
امو  ھی ابرییدمپا.پوفففف. شب بود١ساعت . شدمداری بیبا احساس تشنگ. خوابببببم بردتورو تخ

 واری و پشت دمنی اومد رفتم سمت نشی صدا ممنیاز نش.نیی رفتم پانی پاورچنی و پاورچدمیپوش
حرفاشون رو واضع .گھی پسر دھی بود و نیمت.دمی سرک کشمنی شدم آروم داخل نشمیقا
سرھا بھ طرف من . شکستوانی لی بلندی و با صداوانی جلو خوردم بھ لم رفتکمی...دمیشنینم

 سمت دمی زدمو و دوی مسخره اکردنلبخندیدوتاشون با تعجب نگام م...رادی بود و ھنیمت....دیچرخ
 دیغزل از خواب پر. دادمھیوارد اتاق کھ شدم در رو محکم بستم و نفس نفس زنان بھ در تک. اتاقم
  اومد سمتمو دی ھاشو پوشییدمپا

 شده؟یچ:غزل
 ندی بودند منو دنیی پارادی و ھنی آب بخورم متنییرفتم پا_
 ھی چبشیخب ع_
 شاسگول نگاه لباسم کن_
 تر نی سنگدیپوشی نماروی””گنی کھ مھیی از اون لباسانی ایدونیم: خنده و گفتری لباسم زد زدنی دبا

 ””بود
  ساعتھ١٠حناق .مرض.کوفت_
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 می بخواب بزار ماھم بخوابایب.ول کن دوتاشون محرم بودن.حرص نخور واسھ پوستت ضرر داره_
 دست لباس ھیلباسامو با . شدمداری جا بھ جا شدمو از خواب بکمیصبح .میدی خوابمی رفتدموی کشیپوف

ھمھ اعضا .نیی طبقھ پامی لباس اون رفتضیبعد از تعو. کردمداری عوض کردمو غزل رو بیراحت
 ری خانھ بخیسالم و صبح اھال: بلند گفتمخوردنیخونھ داشتن غذا م

 دینی بشدیای دخترا بریصبح بخ: و بابامامان
 د؟ی آوردفیباالخره تشر.ھیبھ بھ غزل و سا:مژگان
 من شی و پدی رو عقب کشی صندلھیغزل ھم . نشستمزی مژگان در آوردم و رو می برازبونمو
 .نشست

 د؟؟یدی خوب خوابشبید: از خنده گفتیی دھنش با رگھ ھاذاشتی ماری خھی کھی در حالنیمت
  بلھای چشم بعضـــــــــــــیبھ کور:من
 :بابا گفت. با خنده سرشو تکون داد و مشغول غذاش شدنیمت
 ادی جان امروز برات خاستگار  مھیسا

 ؟ییچ: تو گلوم و گفتمدی پرغذا
 فیمدرسان شر:نیمت
 کجا_
 فیمدرسان شر:نیمت
 با شما بودم پدرجان.فیدرد و مدرسان شر_

  جان ھستشنیدوست مت:بابا
 دمیفھم_

 :غزل اومد و گفت.ستم مو کھ خوردم رفتم و رو کاناپھ نشغذا
  بگذرهی خوشی بھ خوبدوارمیام
 نیھمچن_

★★★★★ 
 . شال سبز ھمرنگشھی کت و دامن تنگ سبز و ھی.خب خوب شدم. بھ خودم انداختمی نگاھنھی آتو

 ستی کھ نیروز درختکار.خاستگار اومده برات:غزل
  بابامینیگمشو ب_
 شمیراھو بلدم گم نم_

 . ھم زده بودی شال مشکھی. بوددهی پوشی مشکرھنی با پدی سارافون سفھی. تو اتاقدی پرمژگان
 .اومدن:مژگان

 رادیھ.نییاز پلھ ھا با عشوه اومدم پا.می با بچھ ھا از اتاق خارج شدقی نفس عمھی بلند شدمو بعد من
 .دزدنی نشستھ بودن و حرف منییآرشام پا+  رادی و مامان و بابا و آقا جون ھی و ددی و مامنیو مت
 دیخوش اومد.سالم: گفتمبلند
 باھاش دست دمی کھ رسرادیتک شون دست دادم بھ ھ.رفتم با تک. سر ھا برگشت طرف منھمھ

مامانم زد تو . زدمو رفتم نشستمینی لبخند تضعیدادم چنان دستمو فشار داد از درد قرمز شدم ول
با لبخند رفتم . گرفتمای رو از ھلی چاینی رفتم تو آشپزخونھآشپزخونھ و سیبا دھن کج.پھلوم

 رادیبعد بھ پدر ھ. شلھششی بشر چقدر ننیآخھ ا. زدی بھ آقاجون دادم کھ لبخند گشادیاول.سمتشون
 رو گذاشت وانشی کھ آقاجون لمی بودیھمھ مشغول چا. ھم دادم و خودم نشستمھیبھ بق.و بابا خودم

 : وگفتزیرو م
 . کنمی رو خواستگارھیم غزل و سا تنھا نوه ھایاومدم برا.ستمی نینی اھل مقدمھ چخب
 :عمو با لبخند گفت. غزل اومدن داھلی و مامان و باباایھمون موقع ک! تو شکمی غزل رفتمنو
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 . شدری دکمی دیببخش
 تیعمو با جد!!!!!می بودتی وزیمنو غزل ھنوز پل.آقاجون دوباره حرفش رو تکرار کرد.نشست

 :گفت
 .دمی رو بھ دخترم میری گمی تصممن
 . دخترم بگھی موافقم ھرچانیمنم با مھندس پو: بابا

غزل با خجالت سرشو انداخت .کردمی بھ غزل نگاه میلکسیمن با ر. رو ما زوم شده بودنھمھ
 .نییمنم با خنده سرمو انداختم پا.خندم گرفت. بھ من نگاه کردیستاره خانم با خوشحال.نییپا

 مبارکککککککھھھھھھھھھھ: و گفتدی جون کل کشستاره
********* 
 
 : می و با بچھ ھا داد زدرونیاز مدرسھ زدم ب....اوفففف خداروشکر.... مادر راحت شدمیییییوا

 ی بدبختخداحافظ
 دی کشی از خوشحالیغیغزل ج. بغل غزلدمی و پردمی کشغی جی خوشحالاز

 ھیھمون موقع .وووووووھووووووی! خرداده امروز و مدرسھ ھا تموم شده٢٨.... تموم شدباالخره
 و رادی ھدمیکھ د.پاشدم فحشش کشش کنم. جلوم چنان زد رو ترمز پخش رو کامبوت شدمیبوگات

 آرشام و غزل ازدواج کردند شی دوماه پیھان راست.کنندی لبخند ژکوند دارن نگامون مھیآرشام با 
 ۴ یعنی.میاما پدر بنده فرمودند روز تولد دخملم ازدواج کن.می شون ھم کھ کال ترکوندیسعرو

 باز شی درھم رفتمو عقب نشستم غزلم با نییبا اخما.گھی روز د۶بلھھھھھ ) تولد خودمھخیتار(ریت
 :سوار شد و گفت

 یرادیسالم ھ.یی آقاسالم
  چندشششششششی؟اییععععق آقا:من

 قای عاشق کدوم اخالق گوھت شده دقرادی ھدونمیمن نم:غزل
 اراش ھستم رفتیدرضمن من عاشق ھمھ .سالم خانمم.یسالم خواھر:رادیھ

 سالم بر عشقھ خودم و سالم زنداداش:آرشام
  ھستنیآرشام تو خفھ کھ دستم بھت برسھ حسابت با کرم الکاتب:من

  افتادادمی تازه ییییوا:غزل
 کششششششمممتتتتتتیییآرشام م: داد زدبعد
 لبخند ھی کمکمون کن میگی از استادام برادر شوھرمھ اونم آقا بھش میکیآخھ دلم خوشھ فقط :من

 .رهی مزی رو مزارهی می پونصدھی زنھیمرموز م
 ؟ی کردی کارنیآرشام واقعا ھمچ: با خندهرادیھ

 . و غزل بھ حالت قھر صورتشو برگردونده بوددیخندی فقط مآرشام
 ؟یییییفھمیداغونم کرد م: من
  آلوده نکنفتویخون کث:رادیھ

 ر نھ از برادر شوھمی شوھر شانس آوردشینھ از پ.اااایب:من
 ی شد و بعد از کلادهیآرشام پ. کافھ ترنز کردی جلورادیھ. منم بھ حالت قھر صورتمو برگردوندمو

 ناز یواال واسھ ک. شدمادهی من خانومانھ ھمون اول پیول.رونی غزل با ناز رفت بیمنت کش
 ب ضرزیبا انگشتام رو م.می سفارش دادی شکالتی داخل کافھ و چھارتا بستنمیرفت.گھی دمیم؟نداریکن

 ؟یاسترس ندار:گرفتھ بودم کھ غزل آروم گفت
 در چھ مورد؟_
 گھیازدواجت د_
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  بشھخوادی مینھ بابا اصن منو استرس؟؟؟؟؟حاال انگار چ_
 شھ؟ی می بگم چیخواینگاه کن من تجربھ دارم م_
  آب سر تنگشھی ینھ تو لطف کن گالھ تو ببند خجالتم قورت داد_
  اصن؟؟؟؟؟می دارشھ؟مگھیاصن منو خجالت؟مگھ م_
 یشی تو کال آدم نمشھینھ نم_
 شمی منم آدم میھر وقت تو آدم شد_
  فرشتھ آدم بشھ؟ھی یدیاصن تو مگھ تا حاال د_

 بزغالھ شدم و با ولع نی دعوا با االیخی کھ سفارش ھارو آوردن بمی در حال بحث بودنطوزیھم
  ھارو آوردن نشدی بستننکھی متوجھ ای عجب امروز پرت بود حترادیھ.خورمی مو میبستن
 رادییھ:من
 ھان؟جانم؟_
  ھارو آوردنیبستن_

  مو خوردمی باال انداختم و بستنی شونھ لالیخیب. ش شدی با بستنی تکون داد و مشغول بازسرشو
★★★★★ 

 : خانم بھم خوش آمد گفت و گفتمیمر. کھ نگوومدی خوابم منقدریا.می شدشگاهی آراوارد
 امی تا بی رو صندلنیبش

 کرد یمعرف. برگشتگھی خانم ھمراه با دوتا دختر دمیمر. و مانتو و شالم رو در آوردمتمنشس
 شتی موھاتو خودمم آراونی شندهی و شدهی رو انجام مکورتی مانرایحم:

 و با نمک دهی کشی چشم سبز و صورتدهیاما ش. داشتی معمولافھی سالش بود و ق٣٧ خانم میمر
ھمھ مشغول . داشتی نازک کالباسی و لبای مربعی داشت و صورتی قھوه ای چشمارایحم.داشت
 و ی ساعت بتون کار۶بعد .دی خوابشھی مگھ منای دست اری خب زی ولومدی خوابم منقدریا.شدند

 چھ ھیاووووه سا.غزل محوم شده بود. خودمو نگاه کردمنعیتو آ. شدمآماده دنیلباس پوش
 و خط چشم یشی رژ قرمژ آتھی. بود دورمختھیاز ر م فر درشت شده بود و بیی طالیموھا...یکرد
دکلتھ بود و پف . قشنگ بودیلیلباس عروسم خ. برام زده بوددادی نشون مدهی کھ چشمامو کشیکلفت

 . بلند بود دنبالھ داشتیلی داشت و تور سرم کھ خلند دنبالھ بلللھی.نداشت
 .دونھی خودشو نگھ داره خدا می تا شب چھ حوررادیھ:غزل

 آقا داماد اومدن: خانممیمر
 نگام خی مینطوری ھمرادیھ.رونی با ناز و عشوه اومدم بشگاهی و از آرادمی لبخند شنلم رو پوشبا
 زده ی و کروات آبدی سفرھنی و پی کت و شلوار مشکھی. ھم تا بنا گوش باز بودششی و نکردیم

 رادیھ: زدمو گفتمیمن فقط لبخند.بدجور دختر کش شده بود.بود
 رادیھ:دوباره گفتم دینفھم

 :با لبخند بھش گفتم. و بنفشدی سفی دستھ گل با گل ھاھی. خودش اومد و دستھ گل رو داد دستمبھ
 واری تو دی نربپا
 رمینترس نم_

بھ تاالر . رد و بدل نشدی بھ تاالر حرف خاصدنیتا رس. ما شدنیغزلم سوار ماش.می شدنی ماشسوار
. دنیکشیستاره جون و مامان کل م. کر کننده بلند شدی و ھوراغی صداس دست و جدمیکھ رس

 و تو میبا خنده رفت.کردی رو سرمون و غزل حرکات موزون از خودش در مختیریمژگان گل م
 میبپاش برقص:غزل اومد سمتم و گفت.واقعا خوشحال بودم.می نشستگاهیجا
 
 آمدم_
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 .دمیرقصیا ھمھ آھنگ ھا مب.و شروع کردم قر دادن. ی رو در آوردم و انداختم رو صندلشنلم
 ی داریعجب جون. دختر از کت و کول افتادمیییوا:غزل

 سست اراده_
 مالھ تانگو یآھنگ بعد. خودمھیعروس.بھ درک. نگام کردیرغضبی مرادیھ. رفت و نشستغزل

 : آھنگو پخش کردی جی اومد دست منو گرفت و درادیھ.بود
 جوونھ و باغ و گل از شد شروع کجا از قصھ

 عاشقونھ سالم یھ مھربونو صدای از
 رنگم یھ تو با بگم کھ مھربونی بھ اومدم

 قشنگم ی شکوفھ ای نازنینی چھ بگم تا
 آشیونھ عزیز ای عاشقونھ سالم ای

 بمونھ ھمینجوری کاشکی عشقمون
 آشیونھ عزیز ای عاشقونھ سالم ای

 بمونھ ھمینجوری کاشکی عشقمون
 آخرینھ و اولین قلبم برای تو عشق
 نازنینیھ ھمیشھ کھ ھمزبونم تنھا تویی

 باشم تو با روز و شب سال صد اگھ سال ده اگھ
 ترینی عزیز برام کھ ھمونی ھنوز واسم تو
 آشیونھ عزیز ای عاشقونھ سالم ای

 بمونھ ھمینجوری کاشکی عشقمون
 آشیونھ عزیز ای عاشقونھ سالم ای

 بمونھ ھمینجوری کاشکی عشقمون
 بمونھ ھمینجوری کاشکی عشقمون

 : دستشو جلوم دراز کرد و گفتنی متیول.آھنگ کھ تموم شد واقعا خستھ بودم)یاند(
 د؟یدی افتخار مپرنسس

  االن نوه ھم دارهمیافتخار رو شوھر داد_
 بھ یبا خوشحال. کھ من عاشقش بودم پخش شدیھمون موقع آھنگ. وسطمی گرفتم و باھم رفتدستشو

 :آھنگ شروع شد. زدیچشمک.  نگاه کردمنیمت
Forgive me 

 ببخش منو
Don’t know where to start 

 کنم شروع ازکجا نمیدونم
I guess we’ve come to 

 تو پیش امدم میزن حدس
The serious part 

 مھمھ خیلی اینجاش
I need to find out 

 کنم پیداش باید من
If there’s a chance For us?  

 کنھ پیدا تغییر چیز ھمھ برامون اگھ
Don’t give me that same old look 
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 نکن نگاه قدیما مث بھم
It won’t win me over 

 میکنھ تموم کارمو این
Don’t give me that same old speech 

 نزن حرف گذشتھ مثل باھام
You don’t have to speak at all 

 بزنی حرف ھمیشھ نیستی مجبور تو
You can say you love me 

 عاشقمی کھ بگی فقط میتونی
That I’m your perfect crush 

 شدم پیروز تو بھ کھ منم اون
How it hurts to need someone that much 

 دارند نیاز کسی بھ خیلی ھا زخم این مثل
You can swear you mean it 

 بوده این منظورت بخوری قسم میتوتی تو
But that ain’t good enough 

 نیست وبخ کافی اندازه بھ بازم اما
Cuz when a man loves a woman it is all 

 چیز ھمھ میشھ زنی عاشق مردی وقتی چون
In his touch 

 اونھ کردن لمس در
I wish u could u see (yeah  ( 

 ببینی بتونی اینو امیدوارم
Just how simple 

 بزن لبخند فقط
It’s supposed to be 

 کرد خواھی تصور و
Cause now that we’ve come this far 

 میشیم دور و میریم ما االن چون
We don’t want to lose it 

 ببازیم اینو کھ نمیخوایم
If you wanna win my heart 

 ببری من قلب بھ بخوای اگھ
Baby just shut your mouth 

 شو ساکت فقط عزیزم
You can say you love me 

 داری دوسم بگو فقط
That I’m your perfect crush 

 شدم پیروز تو بھ کھ منم اون
How it hurts to need someone that much 
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 دارند نیاز کسی بھ خیلی ھا زخم این چطور
You can swear you mean it 

 بوده این منظورت بخوری قسم میتوتی تو
But that ain’t good enough 

 نیس خوب کافی اندازه بھ بازم اما
Cuz when a man loves a woman it is all 

 چیز ھمھ میشھ زنی عاشق مردی وقتی چون
In his touch?  

 ? اونھ کردن لمس در
Then words don’t mean that much 

 شدن بی خیلی کلمات این پس
 .ھمون موقع غزل داد زد عاقد اومد.دمی پا افتادم از بس رقصاز
  بودی خطبھ سورنی پس لمی اصل ما قبال عقد کرده بوددر

 ی ھی شمارا با مھرلمی بنده وکای فرامنش آھی مکرمھ خانم سازهیدوش: اومد نشست و شروع کردعاقد
 لم؟ی بنده وکایآورم؟آی در بانی پارسرادی ھیھزار شاخھ نبات بھ عقد آقا

 نھیعروس رفتھ گل بچ:غزل
 لم؟ی بنده وکای آپرسمی بار دوم میبرا:عاقد
 ی بایاعروس رفتھ ب:غزل
 لم؟ی وکپرسمی بار سوم میبرا:عاقد
 با اجازه بزرگترا بلھ:من

آقا .شنلم رو مرتب کردم. آقا جون اومد سمتمونرادیبعد بلھ دادن ھ. دست و سوت بلند شدیصذا
 : بھم داد و گفتچیی سوھی با فی انگشتر ظرھیجون 

 چیی سونمی توھم بعدا بده عروست و ای انگشتر خانوادگنمیا.دی ھم بپوسی بھ پادوارمیام. باشھمبارک
  لوکسنی ماشھی

 ستمی بلد نیبعدشم من رانندگ.دی اھی آقاجون؟شما خودتون ھددیدیچرا زحمت کش:من
 دهی مادتی کور دندشم نرم جھ؟چشمشی شوھرت ھونیپس ا:آقاجون

 چشم:رادیھ
 رو باز نیدر ماش.ھ خونمیدیرس.می شدنی باالخره سوار ماشگھی دزی چی ھا و کلھی از گرفتن ھدبعد

 در خونھ رو باز کرد و من رفتم داخل خودشم پشت سرم رادیھ. شدمادهیکردم و بزور پ
بلند شدم . خونھ روھم نداشتمزی حوصلھ آنالی خستھ بودم حتنقدریا...خودمو رو مبل ولو کردم .اومد

 ی قدنھی آھی و یشی آرازی پنجره اون سمت و کمد و مھی تخت شاھانھ و ھی. اتاقنی تو بزرگتررفتم و
 رمی دوش بگومدهی نرادی تو حمم تا ھدمیپر.بلند

 اول رادیھ.رونی حولھ از حموم اومدن بھی با ی دوش حسابھیبعد . در آوردمی بدبختھی رو با لباس
 با یکردی کمتر خلق مشدی نمایخدا. بعد سرشو تکون داد و رفت تئ حمومی بھم کرد ولینگاھ

 مو بدنم برداشتپی کی تنھ صورتمی نھی) بوددهی ھارو قبال غزل چلیوسا( تر؟رفتم و از تو کمدتیفیک
 دمیپدش
 و نشستم دمی زانو پوشی بند باالھی ھم تا ی شلوارک قھوه اھی. خوشرنگی بود و صورتیکش

ھمون لحظھ . زدمتی رضای از رویبعد خشک شدن موھام لبخند.مشغول سشوار زدن موھام شدم
رفتمو .رونی بعد نفسش رو با حرص داد بیول.کردی نگام مینطوریھم.رونی از حموم اومد برادیھ

 ....رادیھ: و نالھ مانند گفتمتخت  رودمیدراز کش
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 ھ؟یچ_
 دمیخوابی مکردمی خرس داشتم بغلش مھیمن تو خونمون _
 ؟یخب کھ چ_
 برهیبدون اون خوابم نم_
 برهی خوبم مبرهیم_

 غزل بود.ھمون موقع تلفنم زنگ خورد. رو تخت و چشماشو بستدی اومد دراز کشبعدش
تلفن رو با آه و نالھ برداشتم و . رو تکون دادم کھ منتظر نگاھم کردرادی ھکمی. کنمتشی سرم زد اذبھ

 اوه بلھ؟:گفتم
  خداحافظدی خاک بھ سرم ببخشییییوا_

 .دیخندی تک و توک مرادیھ.من غش کرده بودم از خنده. رو قطع کردتلفن
  بد بد کنھ؟ی فکرادی شایگینم.ای حیدختره ب:رادیھ
  اتفاقا ھمون فکرا رو کرده_
 ھرچھ الیخیب.خواب بود. نگاه کردمرادیبھ ھ. صبخ وول خوردم۴تا ساعت .دی دوباره خوابرادیھ

 با ھویسرمو گذاشتم رو شونھ ھاش کھ .شیآخ.بغلش کردمو خودمو کامل انداختم روش.بادا باد
 ده؟ی نخوابیعنی.چشماش سرخ بود. زدمھیو من افتادم رو تخت و اون روم خشدت برعکس شد 

 یکنی م موونھی دیدار:رادیھ
  چرا_
  دختریخوری وول منقدریخب چرا ا_
 برهیخب من فقط با خرسم خوابم م: گفتمی حالت مظلومبا
 شھ؟ی مشکلت حل می اگھ منو بغل کنیعنی_
 اوھوم_

 تند تند نفس رادیھ.استخونام شکست.... باب الحوائج ای. و منو سفت بغل کرددی کشدراز
 انگار طاقتش طاق شد چون گھید. بھش چسبوندمشتری خودمو بکمی.رادارم بھ کار افتاد.دیکشیم

کم کم از شک اومدم .دیبوسی مینطوریھن.رفتم تو شک.برعکس شد روم و لباش رو گذاشت رو لبم
 ..... رومخودشو کامل انداخت.... کردم شیھ و ھمرارونیب

********* 
 : و گفتدی خندرادیھ.دمیکشیخجالت م. رو خودمدمی رو کامل کشمالفھ

  نگام کنزمیعز....اری در نی مسخره بازھیسا
 تو اتاق و دی پررادی ھقھیبعد چند دق.رادی ھی پای بلند شد بعد صدافونی آی موقع صداھمون
 ی شوخ؟؟؟؟؟یییچ:  مالفھ رو از رو خودم کنار زدم و گفتمعیسر. اومدننایغزل ا:گفت

 ؟؟؟؟؟یکنیم
  دارم؟یمگھ من با تو شوخ_

  دک شون کنی جورھی: رو خودمو گفتمدمی رو کشمالفھ
غزل بود .مالفھ رو کناز زدم. شدن در اومددهی کوبی بعد صداقھی دقکی کھ رونی رفت برادیھ

 بر خرمگس معرکھ لعنت:م کردمو گفتیاخم.کردیداشت با خنده نگام م
  خوش گذشت؟شبید_
  شرت کمادی ھم خوش گذشت حاال عزت زیلیچشمت کور خ_

 آرشامــــــــــــــــــــــــــ ـآرشامـــــــــــــــــــــــــــ: داد زدمبعد
 :با نالھ گفتم. تو اتاقدی آرشام مثل پلنگ دوھی رو کامل بدنم رو پوشوندم بعد چند ثانمالفھ
 د؟ی نداریشما خونھ زندگ. غزل رو وردار ببرنین سوم قل نداشتھ تون ا اوجون
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 نای اھی خونھ سامیبھ جان ھمون قل سوم نداشتھ مون غزل از اول صبح منو کچل کرد بر:آرشام
  جمعش کن ببرنویدستم بھ شلوارت ا!دستم بھ دامنت کھ نھ.خورد... ھیحاال غزل _
 زنتو جمع کن ببر. موافقمھی مورد من با سانیدر ا:رادیھ

فعال : حرکت انداختش رو شونش و با خنده گفتھی غزل و با ی پاھاری دست گذاشت زآرشام
 خداحافظ

 ی آسودگی از روی بستھ شدن در نفسیبعد صدا. کردی مدی و آرشام رو تحدکردی مغی جغی جغزل
 دمی بشر تو عمرم ندنیبخدا پرو تر از ا: گفتمدمویکش
 نطوری آره منم ھنیوو_
 دستمو گرفت رادی دورم و آروم از رو تخت بلند شدم کھ ھدمیچیمالفھ رو پ. کردی پاھام درد نمگھید

  کجایھ: و گفت
  حموم با اجازه بزرگترھارمیم. بھ دمتیھ_
 می باھم برسایوا_
 عمرا_
رفتم داخل حموم و در .نی رو زمدمیبا حرص پامو کوب.  تو حمومدی باال انداخت و پری شونھ ارادیھ

 ؟یای نمکردمیفکر م:  از پشت بغلم کرد و گفترادیھمون موقع ھ.رو بستم
********* 

 روز بعد از نیامروز چھارم. برمستی ھم درست ندیشا.دمیدی رو فشار مفمی استرس کبا
 یتاکس.منم قبول کردم.دنشی التماس کرد کھ برم دی بھم زنگ زد و کلنی آرمروزید.ازدواجمھ

 تھ زیرو م. شاپ شدمیوارد کاف. شدمادهیپول رو حساب کردم و پ. شاپ توقف کردی کافیجلو
 یلباس مشک. در آورده بودشیر.چقدر شکستھ بود. و نشستم رو بھ روشمرفت.سالن نشستھ بود

 :گفت. بوددهیپوش
 ی خوبسالم

 . بگو من کار دارمعیسر.خوبم_
 ؟ی ازدواج کردی با کیدونیتو م_
 ھ؟یمنظورت چ_
 .یدونیھھ خب معلومھ نم_
 : کھ من دھنم باز موند و اون شروع کردزی گذاشت رو میی کارت شناساھی

 محول شد کھ درباره تی بھش مامورشی پکسالیحدود .اھل تھران.  سالھ٣٠.انی پارسرادی ھسرگرد
ش  درباره پدریو بھش گفتن کھ با دختر اون مرد دوست بشھ تا اطالعات. کنھقی تحقی مردکی ی

 ھ؟ی اون دختر کی حدس بزنیتونیم.ارهیبدست ب
 من؟...مـ: تو چشمام حلقھ زد و گفتماشک

 نیا. ماھھ باھاش نامزد کرده داره۶ کھ ی فرھادنی نامزد بھ اسم نازنھی جون رادیتازه ھ.نیآفر_
 .یحاال ھم خوشبخت بش.دمی جنابھ شننی ھمسی کھ از قضا پدرش رئقمیحرفا روھم من از رف

 اشک ابونی داخل خنطوریھم.رونی شاپ زدم بی مو برداشتم و از کاففیک. ھنگ بودمھنوز
 ی منو بازیعنی....عنــی....شدیاصال باورم نم....کردندیرھگذرھا با تعجب نگام م.ختمیریم

 اتاق یکیبا ھق ھق بھ سمت اون . در رو باز کردم و وارد خونھ شدمدیبا کل. سمت خونھدمیداده؟دو
  ؟؟؟؟؟؟؟شدهیچ: دی پرسیلومو گرفت و با نگران جادریھ.رفتم

 خفھ شو_ 
از تھ .....دمیکشی مغیج. و رفتم تو اتاق و در رو قفل کردمدمیدو. زدم تو صورتشیلی سھی

 ھیالو سا: جواب دادعیسر. رو برداشتم و بھ غزل زنگ زدمیگوش.....دل
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 غززللللللللللل:دمینال
  توامی االن مدمیرس... اصال من تو راھمشده؟؟؟؟ی چزمی عزھیسا_

 : در زدن اومد و غزل گفتیھمون موقع صدا. رو قطع کردمتلفن
  خواھر در رو باز کنزدلی جان عزھیسا
 در نشستم و ی غزل اومد داخل در رو دوباره قفل کردم و ھمون جلوی رو باز کردم و وقتدر

 ؟؟؟شده؟یچ:غزل جلوم زانو زد و گفت.زانوھامو بغل کردم
غزل عقب عقب رفت و .... شیاز نامرد... گفتمرادی ھانتیاز خ... کردمفی رو براش تعری چھمھ
 :گفت

 .....یگی دروغ میدار....امکان نداره ....نھ...نھ
 بھ رادیآرشام و ھ....ییرایدر رو باز کردم و رفتم تو پذ..... و سوزناکقیعم... نگاھش کردمفقط

 ومدن رو بھ روم بلند شدن و اعی من سردنیمحض د
 د؟یگی مدی داریسھ ساعتھ اون تو چ: تی با عصبانرادیھ

از ...ی ھستی خوبسی چھ پلنکھیاز ا...گفتیداشت از شاھکارات م.ی داداشیگیھ: با بغضغزل
 ...ی دادی ھممون رو بازنکھیا

 .... ندادمتی من بازنی بببھیسا: رو بھ من گفتعی حبس شد و سررادی ھنھی تو سنفس
 ی بازای یدی می بازای یتو زندگ. برد و باخت ندارهیھ؟زندگی چبشیع: قطع کردم و گفتمحرفشو

 ھی قاعده زندگنیا....یخوریم
 لمیوسا. اتاق من نبودگھیکھ د....رفتم تو اتاقم.کردی نگاه منیآرشام فقط شرمگ. با دستم ھلش دادمو

 صبرکن.... ھیسا: سمتمدی دورادیھ...رونیاز اتاق اومدم ب.... تو ساکمختمیرو ر
  ھم مبارکتی عروسزنیآھا آره عز_
 .....یوا: زد تو سرش و گفترادیھ
 تن لشتونو از خونھ دیکنیمن چرا برم؟شما پسرا لطف م: و گفتمنی لحظھ ساکم رو گذاشتم رو زمھی

 رونی بدیبریمن م
 .....ھیسا:رادیھ

 ..... مردھیسا:من
 ...می برایب....می تنھاشون بزاردیپسر با....رادیھ:آرشام
 ھی من گریپا بھ پا....خودمو پرت کردم تو بغل غزل.رونی از خونھ رفت بوی و کشرادی ھدست

 کارت دعوت دستش بود و با ھی. بودنیرفتم در رو باز کردم آرم. زنگ خونھ اومدیصدا....کردیم
کارت رو باز کردم ... بھمدیغزلم چسب. رفتم داخل خونھ و نشستم رو مبل.لبخند بھم داد و رفت

 : بودھنوشت
 ی فرھادنی و نازنانی پارسرادی ھی در جشن عروسمیشویخشنود م        “
 ”دیی شرکت نما٩/۴/١٣٩٣خیدر تار         
 .... زنگ زدمنیبا لبخند بھ مت.اما بھ خودم اومدم....کردندیفردا ازدواج م.. ھی گرری زدم زدوباره

********* 
 ی لباس بادمجانھی... شوھرمی عروسرفتمیداشتم م.... زدمینیلبخند غمگ. نگاه کردم بھ خودمنھی آتو

 رژ لب ھم ھیبھ . بودنی لباس توری ھانیآست.موھامم باال سرم جمع کردم.بلند کھ دنبالھ داشت
 شال  وی مانتو مشکھی.... بوددهی پوشی کت و شلوار مشکھی. بھم زدیغزل لبخند کج.اکتفا کردم

 و بھ میسوار شد.راننده منتظر بود. و از خونھ خارج شدمدمی پدشیکفش پاشنھ بلند مشک و یبادمجان
 زدم و وارد باغ یپوزخند. باغ مجلل بودھی. شدمادهیپ.میدی ربع رسھیبعد .میسمت تاالر راه افتاد

 ی نفر٢۵٠ ھی مھمونا. باغ رفتمیبھ سمت قسمت اصل.مانتوم رو در آوردم و بھ خدمتکار دادم.شدم
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 و ابرو دهی کشی مشکی دختر با چشماھیعروس ... نبودرادی از اعضا خانواده ھچکدومیھ.شدندیم
 بھ اطراف ی عادرادیھ....ناز بود... داشت و گونھ ھاش چال داشتیلباس نازک صورت. بودیمشک

 پخخخخخخخخ: گفتمرادی رو لبم بلند پشت ھیبا خنده مصنوع.کردینگاه م
 من شما دیببخش: گفتنینازن. ش بودقھی چشماش تو رادیھ.  خندهریزدم ز. ھوادی سھ متر پررادیھ

 شناسم؟یرو م
  من غزلم.می ھستیرادی ھیما دوست ھا.اوه فکرنکنم:غزل
 خوشبختم.نمینازن: دست داد و گفتیی با خوشرونینازن
   خانم خشگلھھیو تو اسمت چ:  رو بھ من گفتبعد
 ھیسا_
 نمینازن.خوشبختم_
 نیھمچن_

 : زدمو گفتمی لبخند گشادیحرصم گرفت ول. حلقھ کردرادی و دستشو دور دست ھبرگشت
 ؟یگفتی بھ من مدی جان نبارادی ھخب

 یگفتی مگھی قرن دھی یزاشتیآره م:غزل
 ....ادهیکار و بار ز....گھی نشد ددی بخشزهیچ....ام:رادیھ

 د؟یخب غزل جان شما ازدواج کرد: نینازن
 آره:غزل
  جون؟ھی سایشما چ:نینازن

 .سر خر کمتر: و پامو انداختم و گفتمی صندلھی رو نشستم
 ؟ی ازدواج نکردیعنی نیا:نینازن

 .... چندهلویازدواج ک.قایدق_
 رادیھ. جمع رو ترک کرد و رفت سمت چندتا دختردی ببخشھی کرد و با گفتن با ی تک خنده انینازن
 د؟یکنی مکاری چنجایا: گفتی عصبانبایتقر
 بھتر شدم با لبخند از جام بلند یوقت.غزل زد پشتم. تو گلومدیھ گذاشتم تو دھنم پر کینیری شبایتقر
 : تو چشماش نگاه کردم و گفتمقایزفتم دق.شدم

 ....رسھیدرخواست طالقم فردا پس فردا بدستت م.نمتی بار ببنی آخری داشتم برادوست
 ھی بار چنیمنظورت از آخر:رادیھ
 گھی دگھید_

 قبول یبا خوشحال. و درخواستم رو مطرح کردمنی و  رفتم سمت نازندمی بھ کرواتش کشیدست
شروع کردم . و ھمھ زل زدند بھ مندی پچ پچ ھا خوابیکم کم صدا. رو گرفتم دستمتاریرفتم و گ.کرد

 :بھ خوندن
 دیگھ جای یھ برم اینجا از میخوام

 دیگھ بار تورو روی نبینم کھ
 

 تکراریھ کابوس یھ بودن تو با کھ چون
 اجباریھ باشی توش تو کھ خاکی ترک

 
 نگاهپشتمو  نمیکنم و میرم

 دورا دور اون بھ دارم طرفھ یھ طیبل یھ
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 خبری نیست تودیگھ از کھ اونجایی
 رو احدی ھیچ نمیشناسم کھ ھمونجایی

 
 برگشت راه نداره کھ جایی

 عشق از نشکستھ.کمری چیھ توش میگن کھ ھمونجایی
 

 سرنوشت نمیکنھ باھات بازی
 روزگار درد از نشکستھ عشق از نشکستھ

 [ 
 

 تورو خواب ببینم نمیخوام میبندم چشامو کھ دیگھ ی دفعھ
 

 میخندم من دارم کھ دیگھ ی دفعھ
 تورو یاد بکنم نمیخوام

 
 شد تو مال دلم این یھویی اومدی و تنھا دلم با بودم من
 

 قلبمو یتو کردی ریشھ
 بروپاشو  بمیرم کھ ربذا نمیری

 
 تورو خواب ببینم نمیخوام میبندم چشامو کھ دیگھ ی دفعھ

 
 میخندم من دارم کھ دیگھ ی دفعھ

 تورو یاد بکنم نمیخوام
 

 شد تو مال دلم این یھویی اومدی و تنھا دلم با بودم من
 

 قلبمو یتو کردی ریشھ
 بروپاشو  بمیرم کھ ربذا نمیری

 [ 
 

 تو دست نرسھ بھم کھ جایی میرم
 شد خستھ زندگی خزون از دلم
 

 نو فصلی امید بھ میرم
 شد بستھ روم ھمھ زندگی درای

 
 و من قلب نیست دروغ رسومت و رسم تو گفتی

 فروختیش تو و ربودی
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 روزم بھ آوردی چی نفھمیدی اصال
 وجودم تو نمونده باقی حسی دیگھ

 
 نیست بندیل بارو بستن بھ نیازی نیست غمی ھیچ کھ جایی بھ میرم

 
 باقی نمونده کھ جایی بھ میرم
 برگشت برا راھی گونھ ھیچ

 
 تورو خواب ببینم نمیخوام میبندم چشامو کھ دیگھ ی دفعھ

 
 میخندم من دارم کھ دیگھ ی دفعھ

 تورو یاد بکنم نمیخوام
 

 شد تو مال دلم این یھویی اومدی و تنھا دلم با بودم من
 

 قلبمو یتو کردی ریشھ
 برو شوپا بمیرم کھ اربذ نمیری

 
 تورو خواب ببینم نمیخوام میبندم چشامو کھ دیگھ ی دفعھ

 
 میخندم من دارم کھ دیگھ ی دفعھ

 تورو یاد بکنم نمیخوام
 

 شد تو مال دلم این یھویی اومدی و تنھا دلم با بودم من
 

 قلبمو یتو کردی ریشھ
 برو شوپا بمیرم کھ ذارب نمیری

 ) طرفھکی طیبل_سوگند(
 ____رادیھ____
ھمو . ش درھم شدافھی گفت کھ غزل قیزی چھی و دم گوش غزل نییاومد پا.نیی انداخت پاسرشو

  اومد سمت ماھیمحکم بغل کردن و سا
  برمدیمن با.گمی مکی رو تبرتونیخب عروس:ھیسا

  قشنگھیلی صدات خیراست. حاالیبود:نینازن
 یرادیخداحافظ ھ. کار دارمگھینھ د. یلطف دار:ھیسا
 خداحافظ....خدا:من

 داری ددیبھ ام:نینازن
 خدا من یا. نشستمیرفتمو رو صندل. بودرشیھمھ فکرم درگ. گرفت و رفتلی پالتوش رو تحوھیسا

 : کردمیچھ گناھ
 ی کردادیگناه کھ ز:غزل

 کنمیبلند بلند فکر م. بھ منم منتقل شدھی سای عادت ھایوا_
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 .نطورهیھم_
  کجا رفت؟ھی  سایراست_
  ندارهیبھ تو ربط_
 غزل مثل آدم بگو کجا رفتھ_
 ! رفتھمای بشھ؟تا االن ھواپی کھ چی بدونیخوایم_
 ؟؟؟؟؟؟؟یچ: داد زدمبای جام بلند شدم و تقراز
 رم پرواز یتا االن ھم حتما تو آسمون داره بھ سو! رفتھ فرودگاهمی مستقنجای از اھیسا!آره مستر_
 !کنھیم
 ! نھییییوا_

 :قبلش دست غزل رو گرفتم و گفتم. سمت در باغدنی کردم دوشروع
 ! زن داره و عاشقھ زنشھھی خودش رادی بگو متاسفم ھنی نازنبھ

 :بعد دو بوق جواب داد.بھ آرمان زنگ زدم.دادمیبا تمام توان گاز م. شدمنی ماشسوار
  سالمالو
 ؟ی انجام بدی کارھی برام یتونیآرمان من وقت ندارم م.الو سالم_
 دربست خدمتم_
  رم پرواز دارهی برای چھ ساعتی رادمنش تو چھ فرودگاھھی سانیبب_
 کنمیاالن برات اس ام اس م_
 خداحافظ... کنمیجبران م_
 خداحافظ.حتما_

 : اس از طرف آرمان اومدھی قھی چھار دقبعد
 ”ینی امام خمرفرودگاهی ت٩ده شب                          “

 
 ساعت قای و دقدادمیگاز م! نداشتمیادیوقت ز.... بود۴۵:٨ساعت ... ساعتم نگاه کردمبھ

فقط .گشتمیبا چشم دنبالش م. تو فرودگاهدمیدود. ھمونجا گذاشتمنویماش. فرودگاهدمیرس۵٠:٨
 ھیییسا:داد زدم....خودش بود.... ھا نشستھی کھ رو صندلدمی دختر رو دھی لحظھ ھی.دمیدویم

 ...بلند شد و با اخم اومد سمتم. سمتمدیچرخ
 _____ھیسا______

 ستادمیبا اخم رفتم و جلوش ا:کنھی مکاری چنجای انیا
 ؟ی دارکاری چنجایا:من
  نروکنمی خواھش مھی سانیبب_
 یکردی منجاشوی فکره ای با اون دختر ازدواج کنیخواستیاون موقع کھ م_
 
 بچھ نشو....وسط عقد اومدم دنبال تو...من ازدواج نکردم...ھیسا_
 ..........بچھ خـ_

 :جواب دادم.بابا بود.بھ صفحھ ش نگاه کردم. زنگ خوردمی موقع گوشھمون
  باباالو
 ؟یری میکجا دار.بابا و کوفت_
 .....اما بابا_
  خونھیایاالن م.میاما و اگھ ندار_
 ؟یخونھ؟خونھ واسھ چ_
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  شمالمیری منایفردا صبح با خالھ ت ا_
  بابا؟دیگی می خالھ؟شمال؟چ؟کدومیچ_
 کدوم خالھ؟:اوردی منو در می اداکھیبعد درحال(؟یکنیمنو مسخره م_
 د؟یزنی حرف میخب بابا جون من اصن خالھ ندارم در مورد چ_
  ندارم خدافظیحوصلھ شوخ_
 الو بابااااا_
_..... 

 رادیبرگشتم و تو صورت ھ. زدمی خفھ اغیبا حرص شالمو بھ دندون گرفتم و ج. رو قطع کردتلفن
  متتتتنفرمازززت: نگاه کردمو گفتمکردیکھ با عجز نگام م

 اشکمو پاک عیسر.ختی قطره اشک از گوشھ چشمم رھی.دی غم لبخند زد و دستامو گرفت و بوسـبا
 کنھی ناراحتت منقدریاگھ وجودم ا....زی رو نری لعنتی اشک ھانیا.... نکنھیگر:کرد و گفت

  نکنھی گررادیتو رو مرگھ ھ... نکنھی گریول...رمیم
 یدستمو برا... کنمکاری چدونستمی نمموندمیچون اگھ م. فرودگاهرونی بدمیو دو. پس زدمدستشو

 پول راننده رو حساب ی تنددمی رسیوقت.... بلند کردم و آدرس خونھ بابا رو بھ راننده دادمیتاکس
 میظ مانتو و شالم رو گرفت و بعد تعایھل. وارد خونھشدمدموی کشیآھ. شدمرهیکردم و بھ عمارت خ

اومد .دی منو دی اولنیمت.الی سری و مژگان نشستھ بودن پانیبابا و مت...ییاریرفتم تو پذ. رفتیکتاھ
 نی بشایب...ھی سالم سایھ: سمتم و گفت

 ریشب بخ... بخوابمرمینھ خستم م.عایسالم جم_
  ساعت؟نیا:مژگان

 یای بشھی اگھ منیمت.آره_
  بھ چشمیا_
سرمو .نی و رفتم تو بغل متھی گرریدر رو کھ بست زدم ز. تو اتاق منمیباھم رفت. پاشدعی سرنیمت

 .... کردمی پھنش گذاشتمو و خودمو خالنھیرو س
 شده؟یچ. آروم باشیھ:نیمت
 .... کردانتی بھم خرادیھ....نییمت_
 ؟؟؟یگی میچ:  داد زدبای منو از خودش جدا کرد و تقرنیمت

********* 
 ______رادیھ_____

فقط از تو اتاق ... نبود یکس.ییرایکتم رو بھ خدمتکار دادم و رفتم تو پذ. شدمھی عمارت پدر ساوارد
 :ومدی زدن متاری خودشو گی صداھیسابق سا

 
♫♫♫  

 
 ُ جامونو پر کردشیی خونھ تنھانیا

 
 گردهی دنبال ِ منو تو میزندگ

 
 شھی سردتر می تو ھی من بآغوش

 
 شھی روزا آسونتر چشمام تر منیا
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 یکردی ، باور نمکردمی نمباور
 

 ی سردنی بھ ای جانجای امی برسکھ
 

 یکردی ، باور نمکردمی نمباور
 

 ی سردنی بھ اھی جانجای امی برسکھ
 

♫♫♫  
 
 میبازی می روزھی رو کم کم ی بازنیا

 
 میسازی نمی وقتمیشی ھم خراب مبا
 

 میشی ھا مبھی ھم مثل غرکنار
 
 میشی قصھ از ھم جدا منی ای جاھی
 

 یکردی  ، باور نمکردمی نمباور
 

 ی سردنی بھ ای جانجای امی برسکھ
 

 می ھر دو سکوت دارمی ھم دورکینزد
 
 می آوارھی رهی گفت سقف زشھینم
 

  دست من از دست تو افتادیگرما
 

 خوادی مراقبت مستی آسون نیعاشق
 

  دست من از دست تو افتادیگرما
 

 خوادی مراقبت مستی آسون نیعاشق
 

  یکردی ، باور نمکردمی نمباور
 

 ی سردنی بھ ای جانجای امی برسکھ
 )کردمیباور نم_منصور(
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 ی اقھی دق۵یقی موسیصدا. کردم و تا دم اتاقش رفتمدای اول رو بھ سمت اتاق برداشتم شھامت پقدم
چراغ خاموش بود و آباژور روشن بود .نمی داخل رو ببتونستمیم. باز بودمھیدر ن. قطع شد بودشدیم

 بایقرت. کوتاهیلی خی لباس خواب مشکھی.کردی بود و داشت لباسش رو درست مستادهی ا سر پاھیسا
 کمرش طبق معمول یموھاشم رو. بود بھ بدنشدهیو چسب. بودیپشتش تور.شدی محسوب مراھنیپ

 یلی ش خقھی. سمتمدی چرخھیسا.در زدم.دااایپوشی لباسا نمنی من از اشیناکس پ...ازاد گذاشتھ بود
 ھیسا:وارد اتاق شدمو گفتم. گشت بندازه رو خودشیزی چھیدستپاچھ شد و دنبال .باز بود
 ؟یکنی مکاری چنجایبلھ؟تو اصال ا: باال کرد و نشست رو تخت و پاشو انداخت رو پاشو گفتسرشو

  برگرد خونھایاومدم بھت بگم ب_
 _____ھیسا______

 یلبخند.ارمی اگھ بھ زانو درت نستمی نھیسا.یوان بد تادیحاال حاالھا با. تا باھات برگردمنی بشھھھھ
  گفتمستادموی ش انھی بھ سنھیزدمو بلند شدم و س

 ی مسافرت ھانمی برمیخوای بمونم چون فردا منجایبابام گفت کھ ا:
 ھی رفت نشست رو تخت و با رادیھ.دستمو بردم سمت کرواتش و شلش کردم.کردی تعجب نگام مبا

 کنم؟بازم خودمو گرفتم و رفتم رو پاش نشستم و کاری چخوامی مدی فھمیعنی. نگام کردیحالت خاص
 تو دلم زدم و سرمو یپوزخند. نگام نکنھکردی میسع.سرشو چرخوند.دستامو تو موھاش فرو کردم

 : صورتش نگاه کردمو گفتمی جلوقای و دقنییپا آوردم
 یفھمیم.یی جاھی ھم تا یدارخود.ی مردونھ دارزهیتوھم غر.ارهی من دووم بی جلوتونھی نمچکسیھ

 ؟ی ھانگمی میکھ چ
 رفت و در رونی از اتاق بیاز رو تخت بلند شد و تند. و تو صورتم زل زددی کشیقی نفس عمرادیھ

 امشب نشد انی تروخدا؟باشھ جناب پارسینیبیم.خودمو پھن کردم رو تخت و قھقھھ زدم.دیرو کوب
 : اومدرادی اس از طرف ھھی.گھی دھیی جاھیطاقت توھم تا .فردا نشد پس فردا.فردا

 ”میبچرخ تا بچرخ                          “
 : نوشتمبراش

 ”یری بگجھیاونقدر بچرخ تا سرگ                          “
 :خواب آلود جواب داد.بھ غزل زنگ زدم. ندادجواب

 بنال
 سالم غزل خبر دارم توپ_

 ؟یچھ خبر:دی کنجکاو پرسغزل
  بودنجای ادرای االن ھنیھم_
  خونھ بابات؟ی از فرودگاه رفتی مگھ نگفتنمیبب_
 نجایآره اومد ا_
 خب؟_

 : و گفتدیخند.  کردمفی نکتھ نکتھ تعربراش
 سی ش نھی بقگھی کھ شب اول آره بود دی حس و حالش تو شب اول بود االن اونقدرھمھ

  خانم متاھلیسخت در اشتباھ_
 دمتی خودم صبح دھ؟منیمنظورت چ_
  گذاشتمشی حساس داخل خماریجا.میما نصفھ راه رفت.یدیه داشتبا_
 ؟یکنی می باھام شوخیدار_
 زنمی بھ آب نمگداریمن ب!معلومھ کھ نھ_
 ؟ی تو ھنوز دختریعنی_
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 !آره_
  براووونیآفر.ی سرحال بودنقدری صبح شب اول ازدواجتون انیپس بخاطر ھم_
 ؟ی کردکاریتو با آرشام چ.ھی دمینیما ا_
  بھ منم نگفتھی و حتدونستھی نباشھ اونم میھرچ.دمیبھش محل نم.چیھ_
 ؟ی چرا ج نداددمی زنگشبید. رفت ازت امروز بپرسمادمی یراست_
 کردمی می غلطھیحتما داشتم _
  خوب خوب؟؟؟؟یغلطا_
 ھھھھ آره_
 مثل داداشش دوارمیام. ھا کنھیطونی آرشام بھ سرش بزنھ دوباره از اون شدیپس من برم شا_

   نباشھیوحش
  رفتھ خخخخخ خداحافظرادی پس بھ ھھی وحشیلیاتفاقا خ_
  خداحافظشعوررررریب_

 شب ازدواج گفتی مرفتی مشی پگھی دکمید؟ی بوددهی دییای حی بنیآخھ وجدانا دختر بھ ا. کردمقطع
 خب یول. ھم بودیخرسم تد.ادیوللش خوابم م....خخخخ خودم کھ ازش بدترم!!!!!!دی کردکاریچ

 رو بغل کردمو یتد.جون خودم.ستیاالن ن. بھتر بووووووددیتوجھ کن. بھتر بودیلی خرادیبغل ھ
 ...... انداختم دور خرس و خوابببببم برداموپاھ

 :غزل بود با تعجب گفتم. شدمداری بیکی دی شدی با تکون ھاصبح
 ؟یکنی مکارینجاچی تو ایھ
 ؟یاما مگھ تو خالھ داشت.نای خالھ ت اشی شمال پمیری و خانواده تو مایمنو مامان بابام و ک_
 .دونمیمنم نم_

 : زد گفترونی از حدقھ بی کھ غزل با چشماپاشدم
 ؟ی بودرادی جلو ھشبی دنجوری اتو
 آره مگھ چشھ؟_
  گوشھستیچش ن_

 : گفترفتی مرونی از اتاق بکھی و درحالپاشد
   داداش جونششی پمونھی مادیم آرشامم نیراست.می منتظرنیی لباس بپوش پاعی تند سرزود

 شلوار ھی و دی مانتو کوتاه سفھی. خندم گرفتکنھی می حسودرادی غزل بھ ھنکھیاز ا.رونی رفت بو
 و دمی خط چشم کشھی.دمی پوشی شال مشکھی با دی کفش تخت ساده سفھی و ی مشکیکتون لولھ تفنگ

 ھی.ی دختر تو چقدر خوشگلیناز بش. نگاه کردمنھیبھ خودم تو آ. رژ لب پر رنگ قرمز زدمھی
 واسھ خودم زدم و چمدون کھ از فرودگاه باھام بود رو گرفتم دستمو از اتاق رفتم کچشم

 :بلند گفتم. زده بودنپیھمھ ت.نییرفتم طبقھ پا.رونیب
 دی بردیخوای شو کھ نمفشن

  بھ خودت بگھستی نیکی:مژگان
 آره واال:نیمت
 : گفتنیمت.  و نشستم رو مبلنی خنده رفتمو چمدون رو دادم بھ متبا
 ی زکی گفتنی قزوی سنگ پابھ

و زن عمو سالم ) غزلیبابا(رفتم با عمو .رونی ھم چمدون رو گرفت و از خونھ رفت ببعدش
 :برگشت و گفت. زدم پس کلھ شیکی.زدی داشت با تلفن حرف مایک. کردمکیعل

 ھ؟ی سای دارمرض
 آره مثل خودت_
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 بغلش پاھامو دور کمرش دمیرفتمو پر. بلند شدنی اعتراض متی رو با صدا بوس کردم کھ صدالپش
 : با صدا بوس کردمو گفتمیحلقھ کردمو گونھ شو سفت و طوالن

 
 ی داداشی کھ عشق منتو
االن بچم .نیمتتتتت.نینکن مت: گفتمدموی کشغیمنم ج. شروع کرد بھ چرخ دادن مننیمت
 خخخخخ..نککککنن....فتھیم
 لوووس: و با خنده دستاشو دور کمرم حلقھ کرد و گفتنی منو گذاشت رو زمنیمت

 خاممممیمنم بغل م: گفتتی با شکامژگان
 : و گفتدی سوت کشایک... خوب باشھتونھی داداش مھیچقدر داشتن ... تو بغلشدی اونم کشنیمت

 ....یزی چی خجالتھی.ھی سای مزدوج شدگھیتو د...خوادی مژگان ھنوز مجرده دلش بغل محاال
  مگھ نھھی عشقھ داداششھیھم...ازدواج کرده کھ کرده:نیمت
 

 .آره:من
  ھااااشھی ممیکم کم داره حسود:مژگان

 زترهی عزگھی دھی خب تھ تغاریول... جونمیمن تو رو ھم دوست دارم مژ:نیمت
  تلخھقتی حقگھیآره د: سرشو خاروند و گفتی با مسخرگنیکھ مت.نی زد پس کلھ متیکی مژگان
 : رو برسونھ کھ بابا گفتای و کنی خواست حساب متمژگان

خب غزل و . تو سر و کلھ ھمدی بزنخوادی ھرچقدر دلتون منی تو ماشدیبر.شھی مری خب داره دیلیخ
 .نی ماشھی غزل ھم یمنو مامانتون ومامان و بابا.نی ماشھی و مژگان ھی و ساای و کنیمت

 بغل ای و کمیمن و غزل عقب نشست.می شدنی زرد متی و ھمھ سواره فرارمی رو تکون دادسرمون
 : گفتای کھ کمی درآوردی مسخره بازیتو راه کل. نشست پشت فرموننیمت.دست راننده 

  خوبھ شوھرت پسر خالھ تھیلی خھی سایراست
 ؟یچ:می و غزل و مژگان ھمزمان گفتنیمنو مت.می زد تو ترمز کھ ھممون بھ جلو پرت شدنیمت
 ؟ی و چیچ:ایک

 ؟ی گفتی االن چنیتوھم...تو:من
  خوبھ شوھرت پسر خالھ تھیلیگفتم خ: ایک
 ا؟؟؟؟؟ی کیکنی صحبت میدر مورد چ:نیمت
  و آرشامھرادی بود مادر ھکای ھمون خالھ تون کھ آمردیدونی نمی جدیعنید؟یمنو مسخره کرد:ایک

 من افتاد روش ی وقتیغزلم تو بھت بود ول. رفت و افتادم رو غزلجیسرم گ.دی شدمو رنگم پرشل
  دختر؟حالت خوبھ؟؟؟؟یشدی چھیسا: گفتیبا دستپاچگ

 رو مچش و گرفت ختی رو رکمشیغزل . از تو داشبورد الکل رو در آورد و داد بھ غزلنیمت
 :خودمو بلند کردمو فقط گفتم. شدمیبوش کھ بھ دماغم خورد حال بھ حال.مینیجلو ب
 می برخوبم

چند روز :توجھ( منیالیبھ و. شدیه تا شمال تو سکوت سپر راھی رو روشن کرد و بقنی ماشنیمت
 نی متمیدیکھ رس) ستھی االن مالھ ساالی ودونستنی رو بھ اسمش کرده بود و ھمھ مالی ورادی ھشیپ

 یخاطره خوب. خاص خودم در عمارت رو باز کردمژی شدم و با پرستادهیپ.  رو برد تو باغنیماش
 جلو قای شد و دقاطی وارد حرادی ھی مشکیھمون موقع بوگات.طایبرگشتم تو ح. عمارت نداشتمنی ازا

 . من زد رو ترمزیپا
 ___شب قبل____رادیھ____
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از عمارت خارج .کردیک م*ی*ر*ح* داشت منو تھی ساشدیباورم نم.رونی اومدم بھی اتاق سااز
 رو در آوردم و بھش زنگ میگوش.ستادمیدم در خونھ ش ا.شدمو بھ سمت خونھ آرشام روندم

 رادیالو ھ:بعد چند بوق جواب داد.زدم
 ؟یخونھ ا.سالم آرشام_
 آره چطور؟.سالم_
 می صحبت کنیی جای رستورانمی برایلباس بپوش ب.من دم در خونھ تم_
 نمیی پاگھی دنی م۵باشھ _
  فعالیاوک_
 فعال_

 در خونھ باز شد و آرشام اومد قھیبعد چند دق. رو قطع کردم و رو فرمون ضرب گرفتمتلفن
  کشوندهنجای تو رو ای وقت شب چھ کارنیا: شد و گفتنیسوار ماش.رونیب

 یفھمیم_
 تو قھوه خونھ می شدم و رفتادهی پمیدی رسیوقت. رو روشن کردم و بھ سمت قھوه خونھ روندمنیماش

 شنومیخب م:آرشام کنجکاو گفت.می نشستزی مھیو رو 
  چم شدهدونمیآرشام نم_
 ؟ی شدضیمر_
  ستھینھ خره منظورم از لحاظ رفتارم با سا_
 فھممیمنظورت رو نم_
 برام مھم نبود بودنی ھم جلوم مانی اگھ عریھمشون حت. نبودمنطوری ای دخترچی ھی من جلونیبب_

 ....ھیاما سا
 ؟یاما چ_
 ی برمی خودمو بگی جلوتونمی نمشمی مخودی از خود بنمشیبی می ست وقتگھی دزی چھی ھیاما سا_

 شمی جنبھ می بنقدری اون ای چرا جلودونمینم.... اون ناتوانمیجلو.شمی مدهی بھ سمتش کشاریاخت
 گھی دنکھیخب ا:آرشام متفکر گفت.  و سرمو گذاشتم رو دستامزی دستامو گذاشتم رو مبعد

 یعاشق شد.مشخصھ
 ؟یکنی می فکرنیواقعا ھمچ_
  مطمئنمکنمیفکر نم_
 الو:صدامو صاف کردمو جواب دادم.آقاجون بود. تلفنم زنگ خورد جوابش رو بدم کھخواستمیم
 الو سالم پسرم_
  آقاجونکمیوعل_
  پسر؟یخوب_
 دیخوبم شما خوب_
 ایتوھم ب. شمال فردانی قرار گذاشتن برنای بگم مامانت با خالھ ت اخواستمیم.شکر_
 خالھ؟کدوم خالھ؟_
 گھی ددتیخالھ مروار. کدوم خالھی چیعنی_
 د؟یکنی صحبت می چد؟دربارهیخالھ مروار_
  مادر زنت خواھر مامانتھ؟یدونی تو نمیعنی_

 نــــــــــــــــــ: گفتمشکھ
 خداحافظ. باشنجای صبح اشیفردا ساعت ش. ھا رو گفتمیگفتن_
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با بھت بھ ھم نگاه . بوددهی بود پس اونم شنکری رو اسپیگوش.شکھ بھ آرشام نگاه کردم. قطع کردو
 اووووپس:فت کھ آرشام گمیکردیم

 -------شمال-------- ھیسا---------- 
 سالم بر نوه خوشگلم: اومد سمتم و گفتی شد و با خوشحالادهی اول آقاجون پنی ماشاز
 آقاجوننن: شد و گفتادهی پژی با پرسترادیھ

 زھر:آقاجون
 یکنی آقاجون آقا جون میچتھ ھ: و گفترادی سمت ھرفت

  سر پا خبدیشی بگم خستھ مخواستمیم:رادیھ
 .نیی بعد سرشو انداخت پاو

  داخلمیبر.بفض نکن!خب حاال:آقاجون
  چندتا اتاق داره؟نجایا:دیبابا پرس. می داخل و تو سالن نشستمی رفتھمھ
  تا٨:من

 یمامان بابا. اتاقھی و شوھرش دیمروار. اتاقھی نی و متایک. اتاقھیخب آرشام و غزل :آقاجون
 ...... اتاق و شماھمھی اتاق و مژگان ھم ھیمنم . اتاقھیستاره و شوھرش ھم . اتاقھیغزلم 
 رادیدر کمال تعجب ھ. نزدی حرفگھی ددی چون بھ ما کھ رسمی ما قھردونستی آقاجون مانگار

 یزای می چی اتاقم براھی. اتاقھیمن و زنمم :دستشو دور کمرم حلقھ کرد و منو سفت گرفت و گفت
 .اضافھ

 چمدونم ضیبا غ. انتخاب اتاقی رو گرفتن دستشون و راه افتادن برالشونیوسا. تکون دادن سرھمھ
رفتم .خداروشکر ھنوز تصرف نشده بود. رفتممی بھ اتاق اوندفعھ ارادی توجھ بھ ھیرو بلند کردم و ب

 آقاجون: بلند شدم و گفتمعیسر.ھمون موقع آقاجون وارد اتاق شد. تو کمدھادمی رو چلمیتو و وسا
 ا؟؟؟؟؟ی ی اتاق باشھی تو رادی با ھی ھستی دخترم راضنمیبب_
 می کھ تو دوتا اتاق باششھی اون شوھرمھ نمھ؟خبیمنظورتون چ_
  تو اتاق مژگانی بریتونی میخوایاگھ م....دونمی مویمن ھمھ چ_
  امینھ آقاجون من راض_
 مطمئن باشم؟_
 دیمطمئن باش_

 . ظھر بود١٢ساعت.دمیو تخت دراز کشکالفھ ر. و رفتدی رو بوسمیشونی پآقاجون
 خستھ بودم نقدریا. گفتم و رفتم تو اتاقریخستھ و کوفتھ شب بخ.میدی و خندمی شب گفت١٢ ساعت تا

 بود و ی ش تورنھی لباس قرمز کھ رو سھی. لباس در آوردمھیچشم بستھ . سرھمفتادی پلکام میکھ ھ
 شونھ مموھام رو داشت. رونم بود و دوتا بند نازک رو شونھ ھاش داشتیتا رو. ھام معلوم بودنھیس
و چشمامو .خودمو پرت کردم رو تخت.خودمو تکون دادمو بلند شدم...بردیداشت خوابم م.کردمیم

کالفھ بلند شدم و رفتم ...شدمی از اون پھلو بھ اون پھلو میھ...برهی حاال خوابم نمنھی ایبدبخت....بستم
 :دهیاب خولشی بوق جواب داد انگار رو موباھیبعد .نیزنگ زدم بھ مت.سمت سمت تلفنم

 ی داداشالو
 جانھ داداش_
 یکنی کار واسم مھیداداش _
 ؟یچ_
 اری رو بی برام تدنیبرو از تو ماش_
 کار؟ی چیخای رو میتد: خنده گفتبا
  بغلش کنم بخوابمخوامیخب م_
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 ؟ی عروسک رو بغل کنھی یخوای اونوقت میخودت شوھر دار. سنتنیخجالت بکش با ا_
 نیییییمتتتتتتت_
 .ارمشی مرمیاالن م!!!خب حاال_
 یمخس_

 نی رو خودم و منتظر بودم تا متدمی مالفھ رو کشینطوریھم.خجالتم کھ قورت داده. کردمقطع
 رادیھمون موقع ھ. گشادیپسره .شدمی مدیداشتم ناام.ومدی ننی گذشت متنی م١٠.ارهیخرس رو ب

اتاق . و مالفھ روھم زدم کناردمی توجھ بھ اون دراز کشیب. من رفت تو شکدنیبا د.وارد اتاق شد
منم چشمامو اول گشاد .نگام کرد. شلوارک برداشتھی رفت سمت کمد و رادیھ.گرم بود بیعج

 یدستش رفت سمت دکمھ ھا.ای حی لباس عوض کتھ؟بخوادی جلو من میعنی.کردمو نگاش کردم
 ١٠.یرو آب بخند. خنده ش بلند شدیصدا.دمیرو برداشتم و کال رو خودم و سرم کشمالفھ .لباسش

 عیسر..پاھاشو انداخت دورم و بغلم کرد. منو بغل کردیکی و بعدش ورد تکون خکمی تخت قھیدق
نگاش .مالفھ رو از تو صورتم کنار زدم و سرمو برگردوندم کھ اعتراض کنم لبام رفت رو لباش

 شھ داری خب بازم ممکنھ بیول.نھی خوابش سنگدادیتجربھ نشون م.وسوسھ شدم.خوابببب بود.کردم
خودمو کامل انداختم روش و شروع !گھی دشمی منم دخترم وسوسھ مبخ. ھر چھ بادا بادالیخینھ؟ب

ھمون موقع در کمال تعجب .دستام تو موھاش بود و لباسم کامل رفتھ بود باال.دنشی بھ بوسکردم
 یمنم پرو پرو تو چشما...تو چشمام زل زد.حاال من رو تخت بودمو اون رو من. برگردوندم

رمق از بدنم .... گردنم حساسممممممی رو گوددییییشد. گردنمیسرشو فرو کرد تو گود. شیمشک
 ...نکن....رادیھ:دمینال...رفت

 ھیسا: در زد و گفتیکیھمون موقع ...کردمی داشتم غش مگھید...دی گردنم رو بوسی گودرادیھ
 خرستو آوردم

 : گفترادیخواستم پاشم برم کھ ھ.  از روم کنار رفترادیھ
 رمشیگیمن م.. لباست رو درست کنتو
با خنده .رفت در و باز کرد.ت بود*خ* ھم باالتنھ ش کامل لرادیھ. خجالت لباسم رو درست کردمبا

 : گفتکردی خرس رو نگاه مکھی درحالرادیھ.خرس رو گرفت و در رو بست
 ی داری خرس گنده اعجب
 عشششقم: گفتمدمویدراز کش...تو ھوا گرفتمش و بغلش کردم. پرتش کرد سمتمبای ھم تقربعدش

 م؟یخب کجا بود: زد و گفتمھی کرد و روم خیلحت سرفھ مصرادیھ. رو سفت تر بغل کردمی تدو
 .میرو تخت بود_
 خوشمزه_
  مگھ؟یدیچش_
 شی پقھی دق۵آره _
 خجالت_
 بکش_
  رو بکشم؟؟؟؟یچ_
 ی کردوونمی آخھ؟دیکنی مکاری با من چیدار:گفت.کردی نگام مرهی خرهی خرادیھ
  پسر خوب جواب بدهھی سوال بپرسم مثل ھی ازت خوامیخب حاال م.ی بودوونھیتو از اولشم د_

 شنومیخب م: کردن با موھام و گفتی دوباره فرو کرد تو گردنم و شروع کرد بھ بازسرشو
 یعنیسرگرد . سرش وان حمومھیعنیخب سروان .ی باشیتونیخب تو درجھ ت ستوان کھ نم_

 ؟یینایخب حاال تو کدوم از ا. کال سرش ھنگھیعنیسرھنگ ھم .ھی ارهیسرش گرده دا
 سرگرد:ده گفت با خنرادیھ
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 : گفتمزونی دور سرش چرخوندم و با لب و لوچھ آودستمو
 ستی شما سرتان گرد نرای زامدی مان درست از آب نینی بشیپ
 : کردمو گفتمیزی اخم ردی با خنده نوک دماغم رو کشرادیھ

 ری شب بخگھی دخب
 شد کھ حس کردم نیگپلکم سن. و بغلش کردمیپاھامو انداختمو دور تد.دمی ھم رو اون پھلو خواببعد

 ...... خواب سپردمیایچشمامو بستمو خودمو بھ دن..... داشتم تیتو بغلش حس امن. بغلم کردرادیھ
****** 

 ____صبح____غزل____
بزور خودمو از دستش خالص کردمو .... تکون بخورمتونستمی سفت بغلم کرده بود نمنقدری اآرشام

 دمی سفیشال نخ.دمی ساده پوشدی و مانتو سفی شلوار ورزشھیرفتم سمت کمد و .نییاز تخت اومدم پا
  من تکون داد و بعد از چندی خالی جایدستشو رو...بھ آرشام نگاه کردم .رو انداختم رو سرم

 : خواب آلود گفتییبا صدا... خوشگلش رو باز کردیلحظھ چشما
 ؟ی اول صبحیری مکجا

 ایار در کنی روادهی پمی کنم باھم برداری رو بھی سارمیم_
  شوھرش خوابھشی االن پچارهیاون ب_
 کنمی مدارشی تو اتاقش برمیم_
  زن و شوھر شد؟؟؟ھی بدون اجازه وارد اتاق دی نباگنی میدینشن: گفتطنتی شبا

 ای حیب: درشت کردم و گفتمچشمامو
 امی منم بسایوا_

 ی و چندش گفتن جاشی کھ من ادیتو راه گونھ منو بوس. و رفت سمت کمدنیی از تخت اومد پاآرشام
 بغل نای اھیاتاق سا.می سر و صدا از اتاق خارج شدیبعد از آماده شدن آرشام ب.لباش رو پاک کردم

 :گفتم  کھ زدم رو دستش ورهیآرشام دستشو برد سمت دستگ.میستادی در اتاقشون ایجلو.اتاق ما بود
 بفھمھ رادی اگھ ھیبود اونطور دوستم لباساش مناسب ندی تا من برم نگاه کنم شادیمونی منجای اشما

 کنھی قتل عامت میدی دیزنشو اونطور
 بھ داخل ی در نگاھی آروم باز کردم و از الیلیییدر رو خ. دادھی تکواری بھ دنھی دست بھ سآرشام

 عیسر. بوددهی نپوشراھنی ھم پرادیھ. بودرادی کوتاه تو بغل ھیلی لباس خھی با ھیاووووه سا.انداختم
 شد؟یخب چ:دیآرشام کنجکاو پرس. بستمواشی و در رو رونی در آوردم بیسرمو از ال

 می خودمون برای بیچیھ_
 می باال انداخت و راھمون رو سمت در عمارت کج کردی سردرگم شونھ اآرشام

 ____ھیسا______
 پشتکار کمی.چشمام قد توپ بسکتبال شد. تقھ بستھ شدن در چشمامو باز کردمی حس صدابا
 تکون خورد و منو سفت تر بغل کرد و کمی....صداش زدم ... مخلوط بشمرادیبا ھ کھ خواستمیم

 ھا؟؟؟؟:بلند تر صداش زدم چشماشو باز کرد و نگام کرد و گفت.خودشو کامل انداخت روم
  داره؟؟؟گاین:بعد چند لحظھ گفت... نگاش کردمنطوریھم
  خر صفا دارهدنید_
رفتم سمت . بھ بدنم دادم و بزور از جام بلند شدمیکش و قوس. کرد و از روم بلند شدی اخمرادیھ

بعد از . و شال ھمرنگشی اروزهی فی آبی برداشتم و مانتوی ساپرت طرح لھی راه نیحموم و در ب
 بھ من ی نگاھمی حولھ ش رو برداشت و نرادیھ.رونی با حولھ از حموم اومدم بی دوش حسابھی
 و نییبدو بدو از پلھ ھا رفتم پا.... گشنمھیییخعل.دمیلباسام رو تند تند پوش. تو حموم و رفتداختان

 دای پزادی مرغ تا جون آدمریاز ش.باز کردم.  رخچالیدر .زدیسگم پر نم.رفتم تو آشپزخونھ
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  منم سوتشدندی کھ تخم مرغ ھا سرخ مینطوریخم.چندتا تخم مرغ درآوردم و سرخ کردم....شدیم
 دمی دھوی گرفتم و سرمو برگردوندم کھ رهی رو با دستگتابھیگاز رو خاموش کردمو ماھ ریز.زدمیم

 ...ستادی قلبم ای اوھونھی ی اھنھی:با تعجب گفتم.کنھی نشستھ و داره نگام میغزل رو صندل
  کوفت کنماری بزنددی اون تخم مرغ ھا دارند بھم چشمک مالیخیحاال ب: و گفتدیخند

 !یکنی ممی تسلنی جان بھ جان آفریاگھ من نباشم کھ تو از گشنگ_
 قایدق_
 تا تخم ٤بھ .زی نشستند رو می حرفچی ھیھم اومدند تو و ب)رادیآرشام و ھ(ھمون موقع دو تفنگدار 

مشغول خوردن .زیگذاشتمش رو م. انداختمی خودم درست کرده بودم نگاھی کھ برای اچاریمرغ ب
 قعاوا...خواب موندم. خانم بزرگدیببخش: گفتیاومد داخل و با ناراحت)آشپز ( خانمنیمی کھ سمیبود

 شرمنده
 . جون؟دشمنتون شرمندهنیمی سھی چھ حرفنیا_
  اعضا خانواده شدھی بقی جون سرشو کج کرد و رفت و مشغول درست کردن صحونھ برانیمیس

آرشام و غزل دست ھمو ....می قدم بزنای لب درمی برمی گرفتمی و تصممی صبحونھ مون رو خوردماھم
دستشو گرفتم .... خلوت کنندمی و گذاشتمی راھمون رو کج کردی عادیلیگرفتن و راه افتادن اما ما خ

 ادی لحظھ ھی.میددایدستامونو مثل بچھ ھا تاب م....کردمی نگاه مایکھ با تعجب نگام کرد اما فقط بھ در
نگاش ... االنی کش بود ولھی پسر جذاب ساھی رادیخخخخ اون موقع ھ.... افتادممویی آشنانیاول

 : سرشو کج کرد و گفترادیھ.... شده بودی دوست داشتنیلی درآورد بود و خشیتھ ر...کردم
 ؟یخندی می چبھ
 بھ تو_
 مگھ من خنده دارم_
 یداغون شد...کردمی ت مسھی مقادمتی کھ دی بارنیراستش داشتم با اول_
 یداغونم کرد_
  باھات نکردمیچکاریمن ھ_
  من دوستت دارمھیسا_

  بودی بامزه ایشوخ: و گفتمدمی دوباره دروغ؟خندای گفتیداشت راست م.. نگاه کردمبھش
  امیمن کامال جد_

 نی تا االن بگم چون اتونستمینم: و گفتدی بھ گونھ م کشی دسترادیھ..ستادمی رخ بھ رخش ابرگشتم
   چقدر شکستھ شدمنیب مو بافھی قنی ببی ولذاشتیغرور مسخره م نم

 ی با خودت کردنکارویخودت ا_
 وار عاشقاتھ وونھی کھ دی کسی برانکاریمن بخاطر تو از رو کوه غرورم گذاشتم توھم ا:رادیھ

 ؟یدیانجام م
  منم دوست دارمرادیھ_
 لحظھ حس ھی..دمیبوسیبا لذت م...شدمی مشقدمی بار بود کھ من پنیاول.. لبامو گذاشتم رو لباشو

 ...لبامو از لباس جدا کردم... شدعی من بھش دست ندادم ضایول..خجالت بھم دست داد
رفتم بدو بدو از جلو مامان بابابا ... ھمونجا خشکش زده بودرادیھ...الی سمت ودمی با خنده دوبعدش

 ..ھا رد شدمو رفتم تو اتاقم کھ صداشون دراومد
 یی صداھی ھوی...دمی پرت کردم رو تخت و از تھ دل خندخودمو.... نفس زنان وارد اتاقم شدمنفس

 یا"نینازن" شده بود ویاسم طرف س.خم  رو برداشتم...رادهی مالھ ھیول... زنگ تلفن بلند شدھیشب
    و از رو تخت بلند شدمو از اتاقی رو پرت کردم رو عسلیگوش.بر خرمگش معرکھ لعنت
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 رفت داخل رادیھ.واری رفتم پشت دعیسر. باالومدیا م باز داشت از پلھ ھشی با نرادیھ.رونی برفتم
 نیی و با حال گرفتھ رفتم طبقھ پارونی اومدم بواریمنم از پشت د.اتاق

****** 
  یماشاال جرزنم کھ شد:نیمت

 ی نامردم شدیلیآره خ:مژگان
 د؟ی نسبت بدستی نگھی دیزیچ_

 !اوووووم از طرف منکھ نھ:غزل
 پرو ھا_
   لب ساحلمی براری وردار بتارتویگ: گفتنی جام بلند شدم کھ متاز
  ساعت؟نیا_
  ئھ١١!ھوووو انگار چنده:نیمت
 باشھ_

 :گفتم. ھنوز بچھ ھا رو مبلندمید. رو آوردمتاری و گرفتم
 گھی ددید؟پاشی پخش شدیرابی مثل سچرا

 ؟یزنیچرا م:رادیھ
 رو می و نشستمیرفت.رونی ھم بدنبال اون بلند شدند و جلوتر از من از عمارت رفتن بھیبق. بلند شدبعد
 تارمیگ. درست کردندشی آتھیپسرا از دور و برچوب      جمع کردند و وسط .می زدرهی و دانیزم

 : فکر شروع کردم بھ نواختنکمیرو گرفتم دستم و بعد 
  انگشت نما باشمویری میدار
  درد چشات مبتال باشموبھ
  شموونھی دنکھی از اترسمینم
  باشموخدای بی برترسمیم
  عبادت کنمطونھیبرم رو بھ ش  
  بعد از تو عادت کنمیای دنبھ

  ھارو برم بشکنمنھیی آھمھ
  عکست تو چشمام حسادت کنمبھ
  شھدهی برچبی قصھ سخوامیم
  باغبون جھنم بشمخوامیم
 ادی بارون ببی جنگل سدیبا

  آدم بشمخوامی تو میبرا
  با گناھم بسوزم بھ پاتخوامیم

 شترهی گرمات از دوزخ ھم بتو
  کھ بازی پرت شم از تو اوجخوامیم

 )٢(برهی تو بھشت تنت ممنو
  انگشت نما باشمویری میدار
  شموونھی دنکھی از اترسمینم
  باشموخدای بی برترسمیم
  عبادت کنمطونھیبرم رو بھ ش  
  تو عادت کنم بعد ازیای دنبھ

  ھارو برم بشکنمنھیی آھمھ
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  عکست تو چشمام حسادت کنمبھ
 )یامی منیشاھ_بیقصھ س(
 ) قشنگھیلیخ(

 طنتی با شنی متھوی.تو چشمام زل زده بود. زل زده بودمرادی ھی خوندن ھمش تو چشماموقع
 سانسووووووور:گفت

 نجای ادی کنتی رعاکمی: توجھ ادامھ داد و گفتیب. با خنده پرت کردم سمتشنی شن از رو زمکمی
 میمجرد دار

 ی مژیھ: و گفتمدمیخند.کنندی ھم با خجالت بھ ھم نگاه مای مژگان و کدمی لحظھ دھی
 ...دیبا خجالت خند... زدمیبھش چشمک. نگاھم کردمژگان

 د؟ییبفرما:از جمع دور شدم و جواب دادم.ناشناس بود. زنگ خوردلمیموبا
 ان؟یخانم پارس_
 خودم ھستم_
 د؟ی دارفیخانم شما شمال تشر_
 دی ھستیبلھ شما ک_
  تصادف کردند تنھا شماره شما رو داشتندنی بھ اسم آرمیی آقاھی زنمی زنگ ممارستانیمن از ب_
 )دی اشک از گوشھ چشمم چکھیناخودآگاه (؟؟؟؟یچ_
 دیای بعی سردیشما لطف کن.دیآرامش خودتون رو حفظ کن_
 مارستان؟یکدوم ب_
_(.........) 
 باشھ_

 ھی بغلش و فقط گردمیپر. بلند شدی با نگراننیمت. سمت بچھ ھادمی رو قطع کردم و فقط دوتلفن
 : گفتنیمت.کردم

  بزن دخترھ؟حرفی ساشدهیچ
 نیآرم....آر_
 ؟ی چنی؟؟آرمیچ_
 تصادف کرده_
 شدندو نشونی سوار ماشھمھ بچھ ھا. دنبالشدمیدو.نی سمت ماشدی منو ھل داد اون سمت و دونیمت

 نشده باشھ وگرنھ تمام عمرم عذاب وجدان شیزیکردمچیتو راه ھمش دعا م.می راه افتادنیمنم با مت
 وارد.دی دومارستانی شد و بھ سمت در بادهی اول از ھمھ پنی متمیدی کھ رسمارستانیبھ ب...داشتم

طبقھ دوم .تو اتاق عملھ:پرستار گفت. رو گفتنی و اسم آرمرشی رفت سمت پذنیمت.می شدمارستانیب
 دستھ راست

ھمون موقع در اتاق عمل باز شد و دکتر با روپوش سبز اومد .... طبقھ دوممی بدو رفتبدو
 شد؟یدکتر پ: رفت سمتش و گفتنیمت.رونیب

 د؟ی دارماری با بیشما چھ نسبت:دکتر
 دوستشم:نیمت
 . خوبھیلیاالن حالش خ یول. بودهیعلت تصادف سکتھ مغز.خب راحت بگم_

 خداروشکر:متن
 و بھ بخش رونی از اتاق عمل اومد بنیآرم. زنگ زدی رو درآورد و بھ مھندس نظرلشی موبانیمت

 ختنی بابا و عمو و شوھرخالھ و آقاجون رمی کھ رد شدالیاز در و.... خونھ میمنتقل شد و ماھم رفت
 ھمون ؟بای سرھم بدشانسم؟پشتیخداجون داشت.اصال حوصلھ ندارم. زدم اتاقممی جعیسر.سرمون
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 زد و اونم یخستھ لبخند. اومد داخلرادیدر اتاق باز شد و ھ. خودمو پرت کردم رو تختباسال
بلند شد و لباشو ..... شو غرق وجودش شدمنھیسرمو گذاشتم رو س.خودشو پرت کرد رو تخت

 رھنشوی پی دکمھ ھادمیبوسی کھ میدرحال...سر شدم...ه بھم زدنانگار سر کنند...گذاشت رو لبم
 ... زدمھیروم خ...کرد  بازیکی یکی

***** 
  ماه بعدسھ

 رپامی رو از زی صندلیکی انگار ارمی رو دربوانیدستمو بردم کھ ل. ی رفتم رو صندلآروم
تمو گذاشتم رو دس... لحظھ اشک تو چشمم جمع شدمھی.نی افتادم زمی وحشتناکیبھ صدا....دیکش

 ... و خودشو پرت کرد سمتمدی کشیغی من جدنیبا د. شدی بدو بدو وارد انباررادیھ...شکمم
 ھھھھیی چت شد؟ساھی  ساھھھھھھھھھیسا:رادیھ

با .نی و منو گذاشت تو ماشرونی خارج شد و از خونھ رفت بی بلند کرد رو دستش و از انبارمنو
 بالنکارد ھی عی من سردنیپرستارا با د.مارستانیمنو برد تو ب... روندمارستانیسرعت بھ سمت ب

 آوردن
  سر بچھ اومده ؟یی بالدکتر

 متاسفم: و گفتنییدکتر سرشو انداخت پا.دی سوال رو از دکتر پرسنی بودکھ ارادی ھنیا
 نـــــــــھ:من
 نیتو برو تو ماش: گفتمرادی بھ ھمارستانیدم ب.از اتاق دکتر خارج شدم.. با ناراحتب بغلم کردرادیھ

  دارمیکاریمن 
  اما_
 رادیھ_
 چون سرشو انداخت گھیمطمئنم دکتره دروغ م. چک گرفتمیبی بھیرفتم تو داروخونھ و . رفترادیھ
خدا .یی رفتم تو دستشوعیس. خونھی تومی شدم و رفتنیسوار ماش. بودی و لحنش کامال مصنوعنییپا

 اومدم یی و از دستشودمی کشیغیج. شکرتایخدا!!!!!مثبت شد........ مثبت بشھکردمیخدا م
 شد؟یچ: با تعجب گفترادیھ.رونیب

 ی اول کھ صندلنھی من بچمونو از دست ندادم دخترم سالمھ ھمش کار نازنرادیدکتره دروغ گفتھ ھ_
  مطمئنم اون بھ دکتر رشوه دادهدی من کشیرپایرو از ز

 سوالم کھ تو از نی من ھنوز رو ایول.خداروشکر:گذاشت رو شکمم و گفت بغلم کرد دست رادیھ
  دارمااادی دختره تاکیکجا مطمئن

 گھیحس مادرانھ م م_
 حاملھ دمی فھممی از شمال اومدنکھیراستش چند ھفتھ بعد از ا.سھمن حاملھ م...میدی دوتامون خندو
 .االن دوماه مھ.ام

***** 
  بعددوسال

 اایمان-
  بچھ روی دارکاریچ:رادیھ
  ناراحتھینیبیمگھ نم_

 سالھ ٢ دختره ایمان.خوردی غذا می ھم عادرادیھ. و  دوباره مشغول غذا خوردن شدمزی رو منشستم
 : سمتم و دامنم رو گرفت و گفتدی دوایمان. بودرادیمنو ھ
 یمامان

 جونم دخملم_
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 ) بابارو دوست ندارمگھیمن د( بابالو دوست ندالمگھیمن د_
 اچراااااا_
  اون خوشحال بودیکلدی تو اخ اخ مشبی دیچون وقت_

 شب؟ید:گفتمش. شد ھم خنده ش گرفتھ بودی نگاه کردم ھم عصبانرادیبھ ھ. شدمکبود
 آلھ_
 ؟یمگھ تو کجا بود_
 پشت در اتاقتون_
 پدرسوختھ: قاشق رو ول کرد و گفترادیھ

ھمون موقع زنگ خونھ بھ ...دیدوی و مدیخندی مطنتی با شایمان.دنی دوای شروع کرد دنبال مانبعد
  برد تو اتاقینطوری و ھمدیدستمو کش. داخل خونھدیغزل پر.رفتمو در رو باز کردم.صدا دراومد

 ھوھوھو چتھ:من
 ؟یدیخبر رو شن_
 کدوم خبر؟_
 .... ازدواج کردهنیآرم_
 ؟یییییییییییچ_
 .شی سال پھیتازه .آره_
 یبا ک_
  سود کرد با تو ازدواج نکردیلیبنظر من خ. ھم برداشتھیقیلیلقمھ چرب و چ. بگونویھم_
 یبنال با ک.مرض_
 . مردشی سال پ٣ھمونکھ . جمھور سابق فرانسھسی دختر رئ؟بایبا ک_
 حاال دختره خوشگلھ؟!اااااااا_
 . بودهرانی تو اشتری خودشم بھیرانیآھا دختر مامانش ا_
 تو بگو خوشگلھ؟_
 خوشگلھ کھ لقبش رو نقدریا!ی جولنایزده رو دست آنجل!فتم بگم کم گی ھرچشی از خوشگلیواااا_

 !گذاشتن الماس شرق
 .خوشبخت شد.چھ خوب_

  جمھور فرانسھ؟سی گرفتھ؟دختره رئشیشوخ.ھنوز تو شک بودم.رونی از اتاق رفتم ببعدشم
  گفتیغزل چ: جلومو گرفت و گفترادیھ. بده شانسخدا

  رو دادنیخبر ازدواج آرم_
 ؟ی ک؟بایگی میجد_
  جمھور سابق فرانسھسیدختر رئ_
 می شانسا ندارنیماکھ از ا. اوووووووو خدا بده شانس_
 رااااااااااااااادیییییییی ھیییییھھ_
 .....خدا بھش رحم کنھ... شروع کرد با خنده فرار کردن و منم بدنبالشرادیھ
دوستان با عرض سالم (                                                                                 انیپا 

من .دی ازش لذت برده باشدوارمی امی خالصھ ولنقدری رمان کوتاه بود و انقدری کھ ادی ببخشیلیخ
 نی آرمی جلد دوم کھ زندگتو ی ادامھ ش بدم ولادیموقع نوشتن رمان خواھرم فوت کرد و نتونستم ز

 ھی و بقدیمنتطر الماس شرق باش.جبران کردم ھستش ییکھ جنا" الماس شرق" بھ نامدهیرو شرح م
 برنامھ یاز فردا تو.دیرو از قلم ننداز" وستا" ی راستدی من رو بخونیرمان ھا

 )خداحافظ.زارمشیم
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